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 8102 קמפינג ספטמבר אוקטובר  מבצעתקנון 

 

 או  "דלק""דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו/או דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ )להלן: 

חנויות הנוחות של רשת "מנטה" הפועלות בתחנות  של( עורכת בזה מבצע לקידום מכירות בקרב לקוחות "עורכת המבצע"

( המשתתפות במבצע )להלן: "התחנות"-ו ""החנויות)להלן בהתאמה:  ות תחנות התדלוקושל לקוח התדלוק של "דלק"

)כמפורט  מוצריםתתאפשר רכישת  ,להלן המפורטת המבצע בתקופת, ו( אשר במסגרתהמשתתפות"והתחנות  החנויות"

שיעור בשבאילת תינתן הנחה ובחנויות ובתחנות , הכולל מע"מ יםהמוצר מחיר, שתינתן מ20%ששיעורה להלן( בהנחה 

 . ללא תוספת מע"מהנקוב לעיל מהמחיר 

 
 .)כולל(2//0///8 עד 2/0/20/2 – תוקף המבצע

 
 כמפורט בנספח א'אביזרים לים ולבריכה וה, הקמפינג מוצרי מגוון כל - הנכללים במבצע המוצרים

 
 .למנגל פחמים - במבצע נכללים שאינם מוצרים

 
רשת "מנטה" בשעות בהן הן בכל תחנות התדלוק ברשת "דלק" וחנויות הנוחות  - והחנויות המשתתפות במבצע התחנות

 פעילות וקיימת בהן נוכחות של מוכרן.

 
להסרת ספק מובהר כי תיתכן שונות  -גמר המלאי  עדולמגוון הקיים בכל אחת מהחנויות והתחנות המשתתפות  בהתאם

 המוצרים, ועורכת המבצע אינה מתחייבת לקיום כל כמו גם יסתיים מלאי מוצר כזה או אחר בין החנויות המוצריםבמגוון 

  המשתתפות.מהתחנות ו/או החנויות בכל רגע נתון, בכל אחת 

 
 ופרסומו : להלן יובאו הפרטים וההוראות בדבר הדרך והאופן אשר בהם יתקיים המבצע

, ולא בחנות למוצר/בסמוך גבי על שמוצגים כפי, המלאים הצרכן מחיריהם  ההנחה תופחת מהם המוצרים מחירי ./

  מחירי מועדון. אומחירי מבצע 

, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנחת עובד והנחות למועדונים כלשהם ולקוחות והנחות מבצעיםכפל  יש .2

 דלק. -דלקן

 מוצרים של קנייה למינימום בכפוףבתשלום בכרטיס אשראי  תשלומים 83 -ל 2אפשרות לפריסת תשלומים בין קיימת  .8

 מורשים שאינם מוצרים כולל לא)"מ( מע)כולל  ₪ 800 שלבסך  הנכללים במבצע ו/או שאינם נכללים במבצע

  ., בכפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי(בתשלומים

ולא מיועד למכירה חוזרת )קניית כמות מוצרים לצורך מכירתם ללקוחות  סיטונאית רכישהמיועד ל אינו מבצעה .4

 .(אחרים

  המבצע מוקדם או מאוחר יותר מתום תקופת המבצע.  תהיה החברה רשאית להודיע על סיום לעיל על אף האמור .5

 שבהפעלת טההמנ בחנויות, המבצע עורכת של מוצרים החזרת למדיניות בהתאם תתבצע מוצר החלפת או החזרת .3

החלפת או החזרת מוצרים שנרכשו באחת מתחנות ו/או החנויות המשתתפות המופעלות ע"י זכיינים  .המבצע עורכת

 נרכשו. אשר בההרצ"ב לתקנון זה, יוחזרו או יוחלפו אך ורק בחנות או בתחנה  ב'  ומפורטות בנספח

 אביב.-המשפט המוסמך בתל מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית .7
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ברשתות הרדיו האזורי המבצע פרסום במקביל ל המשתתפות במבצע חנויותדלק תעמיד שילוט רלוונטי בתחנות ו .2

 תחנות ובחנויות. כן ניתן יהיה לקבל מידע אודות המבצע מהמוכרנים בשוניםה ידיגיטלהפרסום הוהארצי ובאמצעי 

 המשתתפות במבצע.

 ןמההמשתתפות או באיזו  חנויותבמבצע שיבוצעו בשילוט/כרזות ו/או עלונים שיפורסמו בתחנות ו/או הפרסומים לגבי  .0

ייחשבו כאילו הובאו לידיעת כלל הלקוחות הפוקדים את התחנות והחנויות שבהן בוצעו ו/או באמצעי פרסום אחרים 

 הפרסומים החל ממועד פרסומם. 

מבצע, תגברנה הלבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר  אות תקנון זהבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הור .0/

 הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

 .מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד .//

 .www.delek.co.il –באתר האינטרנט של החברה תקנון זה יעמוד לעיון הציבור  .2/

  יח' 800.של מוצרים במסגרת המבצע מינימלי מלאי .8/

 :המוצרים לים ולבריכה  לעניין נוספות מיוחדות הוראות

 בהתאם להוראות היצרן על גבי האריזה  ./

 
 
 

 

 "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

 דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ  

http://www.delek.co.il/
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המוצרים המשתתפיםרשימת  –א נספח   

 שם פריט קוד פריט

 ליטר     שעריים 3מיכל מים  6986610085962

 מנגל חד פעמי              שעריים 7290001108239

 מאג טרמי                   שעריים 7290108981599

 קלקר מים                  שעריים 7291021058412

 מל 333שישיות בירה קורונה  3צידנית ו 7290002542148

 קורונה גלשן סאפ 7290002542360

 ליטר 21צידנית רכה  7296049032505

 רשת לצליית דגים + ידית עץ 7296049085204

 AE127מברשת לניקוי גריל ידית עץ דובדבן  7296049085914

 13*23מצוף זרוע עיצוב דגים  7296049236637

 ס"מ 32גלגל ים בעיצוב צדפים  7296049236644

 ס"מ 04צבעים  6כדור  7296049236651

 66*283קפלים  3מזרון ים  7296049236668

 משאבה לגריל פחמים 7296049264579

 מניפה למנגל 1670125

7290012619144 ECO  יחידות 23מדליק פחמים  

 מנגל פח + רשת פרפקט 7270137700170

 מדליק פחם פרפקט 7270137700194

 מדליק פחם 7280138807860

 יח 244שיפודי במבוק דקים  7290002008040

 שיפודי עץ 7290004199142

 נפנף למנגל 7290006459350

 מנגל 7290006459442

 284X74שולחן מתקפל  7290006459534

 8Lסיר פוייקה   729006081305

 שולחן כתר מתקפל דגם שיר 7290000235684

 אנשים 1אוהל ל  7290015519298

 אנשים 0אוהל ל  7290015519304

 אנשים 6אוהל ל  7290015519311

 שק שינה ירוק 7290015519335

 שק שינה כתום 7290015519342

 מיטה מתנפחת ליחיד 7290015519359

 מיטה מתנפחת לזוג 7290015519366

 CAMP&GOבריכה ילדים מתנפחת  7290015519403

 21Vמשאבה לרכב  7290015519410

 21V / 22Vמשאבה משולבת   7290015519427

 4.0מזרן קמפינג  7290015519434

 ערסל קמפינג ליחיד צבע אדום 7290015519458

 ערסל קמפינג ליחיד צבע כחול 7290015519465

 ערסל קמפינג ליחיד צבע ירוק 7290015519472

 כירת גז ניידת 7290015519496

 CAMP&GOערכת קפה  7290015519502

 כסא במאי אדום 7290015519519

 כסא במאי ירוק 7290015519526

 כסא ים ירוק 7290015519533

 כסא ים כחול 7290015519540

 ליטר אדום 21צידנית רכה  7290015519557

 ליטר כחול 21צידנית רכה  7290015519564

 ליטר ירוק 21צידנית רכה  7290015519571

 ליטר אדום 10צידנית רכה  7290015519588

 ליטר כחול 10צידנית רכה  7290015519595

 ליטר ירוק 10צידנית רכה  7290015519601
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 שמשיה אדום 7290015519618

 שמשיה כחול 7290015519625

 ליטר אפור 10צידנית רכה  7290015519656

 שמשיה ירוק 7290015519663

 ליטר אפור  21צידנית רכה 7290015519670

 14Wפרוגקטור לד נטען עם חצובה  7290015519694

 24Wפרוזקטור לד נטען  7290015519717

 יארד 3*1מחצלת  7290015519793

 יארד 3*3מחצלת  7290015519809

 מזרן כמו בבית 7290015519816

 אוהל נפתח ברגע 7290016081008

 ערסל זוגי 7290016081206

 ערסל ישיבה 7290016081213

 כורסא מתנפחת 7290016081220

 CAMP &GO  3*3גזיבו   7290016081237

 כלים נירוסטה 3סט  7290016081244

 שולחן קמפינג במאים 7290016081251

 מערכת ישיבה במאים 7290016081268

 6Lסיר פוייקה   7290016081299

 ליטר 8סיר פויקה  7290016081305

 אנשים 8אוהל משפחתי עד  7290016081312

 CAMP&GOמערכת ישיבה במזוודה אלומיניום  7290016081558

 ירוק צבאי CHILLOUT BAG  CAMP&GOספת  7290016081763

 כחול CHILLOUT BAG  CAMP&GOספת  7290016081770

 אדום CHILLOUT BAG  CAMP&GOספת  7290016081787

 CAMP&GOבריכה משפחתית  7290016081862

 ורוד CHILLOUT BAG  CAMP&GOספת  7290016081947

 ירוק בהיר CHILLOUT BAG  CAMP&GOספת  7290016081954

 כתום CHILLOUT BAG  CAMP&GOספת  7290016081961

 מידנית עם כתפיות 7290109291123

 נפנף צבעוני למנגל 7290109291826

 CAMP&GOמשאבת רגל  7290110471217

 CAMP&GOמזרן מתנפח לבריכה מתקפל  7290110472511

 CAMP&GOמיטת שיזוף  7290110472535

 צידנית עגולה עומדת 7290110472542

 CAMP&GOנורת קמפינג  7290110472610

 כסא במאי פרימיום אפור 7290110472801

 כסא במאי פרימיום אדום 7290110472818

 ידיות עץ 04/34גריל פחמים מלבני  7290110472825

7290110472993 CAMP&GO גלגל ים ברבור 

7290110473006 CAMP&GO גלגל ים חד קרן 

 CAMP&GO מזרן מתנפח ארטיק 7290110473013

 CAMP&GO מזרן מתנפח גלידה  7290110473020

 CAMP&GO מזרן מתנפח לבריכה יחיד 7290110473037

 CAMP&GOמזרן מתנפח לבריכה זוגי  7290110473044

 כסא במאי כחול 7290110473051

 CAMP&GOאוהל חוף נפתח ברגע  7290110473068

 CAMP &GOציליית לייקרה זוגי ירוק   7290110473143

 CAMP &GOציליית לייקרה זוגי אפרסק   7290110473150

 CAMP &GOירוק  0ציליית לייקרה ל  7290110473167

 CAMP &GOאפרסק  0ציליית לייקרה ל  7290110473174

7290110473761 CAMP&GO  משפחתי נפתח 6אוהל  ברגע 

7290110473785 CAMP&GO  ממ 23מזרן שטח  

 קלקר מים לטיולים 7290110473808

7290110473815 CAMP&GO עגלת שטח מתקפלת 
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7290110473846 CAMP&GO גלגל ים דולפין 

7290110473853 CAMP&GO גלגל ים דונאט 

 יח 244חביב שיפודי עץ  2579380

 SHAPOגלגלים   0מזוודות בד שחור  3סט  7290014801004

 SHAPOגלגלים  0מזוודות בד אדום  3סט  7290014801011

 SHAPOגלגלים  0מזוודות בד כחול  3סט  7290014801028

 לוויתן רכיבה 6920386606134

 בריכה קשיחה 6920388600095

 מזרון כוסות מטאלי 6920388601528

 כורסת ים צפה 6920388605212

 בריכה עם תחתית מתנפחת 6920388606684

 JILONGמצופי ידיים כתומים  6920388606820

 סמ 34גלגל ים צבעוני  6920388607216

 הליכון מוצל לתינוק 6920388610742

 סירת חיות 6920388610766

 244סירה אטלנטית  6920388610834

 מצופי ידיים רול אפ צהוב/כתום 6920388615907

 מזרון ים שוקע 6920388624060

 זוג משוטים 6926799203634

 סירת מכונית הגה 6926799214180

 מזרון ים חלק 6926799214326

 גלשן מתנפח מיקי מאוס 6942138906127

 סמ 36גלגל ים נסיכות דיסני  6942138908664

 סמ 32כדור ים מיקי מאוס  6942138919479

 מצופי ידיים מיקי מאוס 6942138919486

 סמ 36גלגל ים מיקי מאוס  6942138919493

 סמ 32כדור ים מיני מאוס  6942138919516

 מצופי ידיים נסיכות דיסני 6942138919530

 סמ 32כדור ים נסיכות דיסני  6942138919547

 מצופי ידיים ספיידרמן 6942138919561

 סמ 32כדור ים ספיידרמן  6942138919578

 סמ 36גלגל ים ספיידרמן  6942138919585

 משקפת ים 7290003364213

 סט כלים לים 7290003364527

 שרוול/גלגל ים 7290005733680

 סט דלי לים בינוני 7290005734403

 אקדחי מים 7290005735165

 0תותח מים  7290005738104

 אקדח/משפיץ ים 7290005738463

 0תותח מים  7290005738517

 מזרון ים 7290005738623

 גלגל ים ענק 7290005738753

 אקו גריל רשת למנגל תפן וגן יגנה 613024

 אקו גריל מנגל לתפן וגן יגנה 4751015050028

 מיזרון מתנפח זוגי 78257687589

 6אוהל  565543434784

 מדליק פחם מוצק גרמני 4012425141561

 גריל לפחמים 7280001388083

 מברשת למנגל 7280138800052

 מפוח ידני למנגל 7280138800069

 כסא סאנטו 7290005553806

 מדליק פחמים 7290010711796

 משאבת רגל צהובה 7290100403624

 מחצלת 7290100404157

 עם חלון 0דיסקברי אוהל  7290100407004
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 דיסקברי מזרון יוגה 7290100407011

 דיסקברי מיטה מתנפחת יחיד 7290100407059

 לרכב 21Vמשאבה  7290100407080

 דיסקברי כסא במאי מתקפל 7290100407622

 כסא ים מתקפל 7290100407639

 דיסקברי ערסל יחיד 7290100407646

 אוהל חוף 7290100407820

 סל צידנית מתקפל 7290100408117

 דיסקברי שולחן מתקפל 7290100408421

 אוהל חוף פתוח 7290107100120

 כסא ים מתקפל קטן עם צידנית 7290107100199

 דיסקברי כסא חוף מתקפל נמוך 7290107100205

 דיסקברי מיטה מתקפלת 7290107100229

 1444CCדיסקברי משאבה ידנית דו כיוונית  7290107100243

 3*3דיסקברי גזיבו פתיחה מהירה  7290107100274

 בוגי גדול 7290107100496

 סט כלים לגריל מהודר 7290107100519

 צידנית רכה 7290107100557

 מזרון יוגה מקצועי 7290107102803

 כסא במאי רשת מתקפל 7290107102940

 מיטה מתנפחת זוגי 7296049265095

 שק שינה 902161

 אנשים 0אוהל איגלו ל  7296049011166

 ל 4.3טרמוס נירוסטה  7296049062045

 כסא במאים רשת+ידיות 7296049063073

 כוס נירוסטה חשמלית 7296049063196

 BG009רשת לצליית נקניקיות + ידית עץ  7296049085181

 804מלקחיים נירוסטה, ידית עץ דובדבן  7296049085884

 836מזלג נירוסטה, ידית עץ דובדבן  7296049085921

 שולחן קמפינג 7296049085976

 חלקים עם ידית עץ באריזת מזוודה 21סט  7296049235180

 34*241טבעות  3בריכת ילדים  7296049236620

 מותג-14כדור ים  7290100184028

 מותג-14גלגל ים  7290100184059

 CAMP&GOאוהל חוף נפתח ברגע  7290015519328

 ליטר 634צימיגג לגג הרכב  7290016771152

 מזרון ערבה 7292015519816

7296049021134 TORNADO  244שק שינה  

 ערסל OUTDOORיחיד ללא מקל  7296049063547

 משאבה חשמלית משולבת לבית ולרכב 7296049063653

 מיטה מתנפחת ליחיד 7296049121148

 מיטה מתנפחת זוגית 7296049121155

 26234 -כירת גז ניידת  7296049161502

 חלונות 3 0-אוהל איגלו ל 7296049271966
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 תחנות רשימת  –ב' נספח 

 מס' 
 תחנה

 שם 
 תחנה 

 חנות
 מנטה 

 שעות 
 פעילות

 כתובת

 )פינת דרך הים(,יבנה       30סנהדרין  10/0 מנטה  דרך הים )יבנה( 264

 מחלף עוקף רמלה / לוד צומת אחיסמך 10/0 מנטה קפלן 100

 רמלה  26קלאוזנר  10/0 ללא מנטה רמלה קלאוזנר  340

 אזה"ת פארק צרעה סמוך לבית שמש וקיבוץ צרעה   לא כולל שבת  6044-14044 מנטה  פארק צרעה  364

 ( בין רמלה לבית שמש00צומת נחשון )כביש  10/0 מנטה נחשון 04

 א.ת כנות 10/0 מנטה כנות 280

 04צומת קוממיות, כביש מס'  10/0 מנטה מנוחה 306

 מול מושב עוזה 04כביש  10/0 מנטה עוזה 200

 מנטה  קריית גת החדשה 32

 - 46044שעות יום ו'  10ה -א
יום שבת משעה אחרי צאת  26044

 , צמוד לביג0בכניסה לקרית גת דרך הדרום  שבת

 מנטה הקריה 102

–המנטה תיסגר החודשים ינואר 
 14044פב' בשעה 

 -אוקטובר )כולל( -ובחודשים מרץ
 12044עד השעה 

 23044 - 46044פתוחה מ  -יום ו' 
 שד' צורן פינת רח' הברזל, ק. גת סגורה -יום שבת 

 דיסקאונט קריית מלאכי 326
 - 46044יום ו'  26044 - 46044ה -א

 , א.ת קרית מלאכי2רח' פקר  סגור -שבת  26044

 מנטה באר טוביה  160
 26044עד  48044* משעה  10/0

 א.ת. באר טוביה 2-0שרות מלא במסלולים 

 מנטה  אשדוד ב"ב )בני ברית(  360

שרות -26044עד  48044* משעה 
שעות   2,1,3,0מלא במסלולים 

 כביש בני ברית )בכניסה הצפונית לעיר(, אשדוד 10/0פעילות 

 מנטה צ'ימבליסטה 140
 - 46044יום ו'  14044 - 46044ה -א

 , א.ת. צפוני אשדוד12רח' המדע  סגור -יום שבת  23044

 מתחם סטאר סנטר,רח' ז'בוטינסקי,אשדוד 10/0 מנטה סטאר סנטר  160

 מנטה יד בנימין 300

שעות ביממה יום  10ה' -ימים א'
עד שעה לפני  46044 –שישי 

נפתחת  -כניסת שבת יום שבת
 מושב יד בנימין שעה לקראת צאת השבת

 בכניסה למושב שדה עוזיה 10/0 מנטה שדה עוזיה 308

 ,ליד מושב בית חנן01כביש  10/0 מנטה בית חנן 66

 , נס ציונה1רח' החרש  10/0 מנטה נס ציונה 12

 מנטה  גוש עציון 203

 23שעות, שישי נסגרת  10ה' -א' 
דקות לפני כניסת שבת, סגורה 

                   64ד.נ. צפון יהודה, צומת גוש עציון, כביש  בשבת , פתוח במוצ"ש

 קסטל 330
מנטה 

 מבשרת ציון 01שדרות החוצבים  10/0 ואאוטלט

 בכניסה למבוא ביתר 303כביש  10/0 מנטה מרקט  מבוא ביתר 116

 צומת גבעת זאב  10/0 מנטה מרקט  גבעת זאב 108

 ם-תלפיות י 14הסדנא  10/0 מנטה הסדנא 163

 מנטה הר תמיר 280

שעות, שישי נסגרת  10ה' -א' 
שעה וחצי לפני כניסת שבת, סגורה 

 ם-גבעת שאול י 2יעקב אליאב  בשבת , פתוח במוצ"ש

 א.ת. מישור אדומים 1הר מחוור  10/0 מנטה  מישור אדומים 231

 מנטה מעבר מכמש 288

שעות, שישי נסגרת  10ה' -א' 
כניסת שבת, סגורה שעה וחצי לפני 

 כניסה למעלי מכמש ירושלים בשבת , פתוח במוצ"ש

 מנטה נווה יעקב 226

שעות, שישי נסגרת חצי  10ה' -א'  
שעה לפני כניסת שבת, -שעה

 ם-נווה יעקב י 2לאה גולדברג  סגורה בשבת , פתוח במוצ"ש

 ,ירושלים , צומת פ"ת 2רח' הרצוג  10/0 מנטה עיר שלם  03

 תלפיות, ירושלים 1גנרל פייר קנינג  10/0 ללא מנטה אורנים 240

 הרצוג פינת שניאור, ירושלים 10/0 מנטה ניות 206

 ם-ארמון הנציב י 2דב גרונר  10/0 מנטה תלפיות 216

 נווה אילן ) בכניסה לשוק ( 10/0 ללא מנטה פונדק הרים / נווה אילן 01

 003צומת שילת, כביש  10/0 מנטה (003ארז מודיעין ) 366
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 צומת אורה, ירושלים 10/0 מנטה צומת אורה 261

 , מודיעין10השדרה המרכזית  10/0 מנטה   (   242מודיעין יער ) 360

 רח' הפועלים, א.ת. צפוני דימונה 10/0 מנטה דימונה 63

 רח יהל,אילת 10/0 מנטה מצפה אילת 210

 , צומת הערבה64כביש  10/0 מנטה גל ערבה 161

 אזור התעשיה,אילת 10/0 מנטה צוף ים 332

 ,מצפה רמון2רח' בראשית  10/0 מנטה מצפה רמון 02

 צומת נוה זוהר, סדום 10/0 מנטה נווה זוהר 16

 עין יהב 08
מנטה 

 כביש הערבה בכניסה למושב עין יהב 10/0 ואאוטלט

 בכניסה לערד 10/0 מנטה  ערד 68

 מדרשת בן גוריון 10/0 מנטה שדה בוקר 184

 צומת משאבי שדה )צומת משאבים( 10/0 מנטה משאבים 236

 פארק אופיר קריית יהודית ב"ש 10/0 מנטה עמק שרה 333

 דרך מיתר בכניסה למיתר 10/0 מנטה אברהם מיתר 203

 צומת שוקת 10/0 מנטה תל שוקת 212

 ת"א 233סלמה  24/7 ללא מנטה מתס 343

 ר"ג 2שלם  24/7 מנטה מנטה-יזראמקס 29

 , צומת מסובים344דרך לוד )ברלב(  24/7 ללא מנטה מסובים 105

 ר"ג 60זבוטינסקי  24/7 מנטה רמה 3

 רמת גן 0זבוטינסקי  24/7 מנטה עלית 35

 מנטה אמיר 342
. שישי 11044עד   46044משעה 

 בני ברק 24הירקון  , שבת סגור 20044עד 

 רמה"ש 124משה סנה  24/7 מנטה מרקט  רמת השרון 67

 ת"א 263הירקון  24/7 מנטה כיכר אתרים 326

 ת"א 248יגאל אלון  24/7 מנטה גיבורי ישראל 32

 חולון 32הלוחמים  24/7 מנטה הלוחמים 183

 מנטה פרבר 79
, שישי  11044עד  46044משעה 

 ת"א-יפו 124שד' ירושלים  11044, שבת עד  11044עד 

 מובילי גוש דן 80
מנטה 

 אזור 26דרך השבעה  24/7 ואאוטלט

 הרצליה )מול קניון שבעת הכוכבים(יוסף נבו  24/7 מנטה שבעת הכוכבים 331

 א.ת. חולון 14הפלד  24/7 מנטה הצבי 158

 מנטה מרכבות האש 197
, שישי  12044עד  46044משעה 

 א.ת. חולון 20המרכבה  , שבת סגור 20044עד 

 צומת בית דגן 24/7 מנטה בית דגן 77

 מנטה הכישור 376
, שישי  12044עד  46044ה -א

 חולון 00הכישור  סגור-, שבת  20044עד  46044

 ראשל"צ 6לישנסקי  24/7 מנטה ימית 146

 , ראשל"צ33רח' לזרוב  24/7 מנטה דקל הזהב 244

 , ראשל"צ31משה בקר  24/7 מנטה מבואות ראשון 215

 , ראשל"צ2טוליפמן  24/7 מנטה שערי ראשון 123

 24/7 מנטה מגשימים 135
לכיוון נתב"ג )ליד  04כניסה למושב מגשימים על כביש 

 צומת שעריה(

 , יהוד01רח' העצמאות  24/7 מנטה מרקט יהוד  358

 נמל התעופה בן גוריון 24/7 מנטה נתב"ג   373

 צומת ניר צבי, א.ת צריפין 10/0 מנטה השוק הסיטונאי 338

 הר עצמון א.ת. נשר רמלה 6044-14044סגורה בשבת,  מנטה פוליבה 168

 ,באר יעקב2דרך חיים  10/0 מנטה מרקט  באר יעקב 282

 , רחובות21דרך הים  10/0 מנטה מרקט  פרנס רחובות 186

 שדרות מוטה גור מזכרת בתיה  10/0 מנטה מרקט  מזכרת בתיה 162

 שד יצחק רבין קרית עקרון 10/0 מנטה קריית עקרון 110

 ללא מנטה תלמי הנגב 33
)סגורה  46044-11044ימי חול 

 ביציאה הדרומית של שדרות          בלילה(/ מתחם סגור בשבת

 , נתיבות1רח' ירושלים  סגורה בשבת, פתוחה במוצ"ש מנטה נתיבות 33

 , באר שבע30דרך רמון  10/0 מנטה קאנטרי ב"ש 308
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 בכניסה לקיבוץ ברור חיל 10/0 מנטה מרקט  ברור חיל 106

 בכניסה לקיבוץ ניר עם       10/0 מנטה ניר עם 324

 פארק אפיקים א.ת אופקים  סגורה בשבת  מנטה אופקים 366

 צומת גילת סגורה בשבת מנטה גילת 30

 ב"ש  0דרך חברון  10/0 מנטה דלרום 36

 , ב"ש26שד' בן גוריון  10/0 מנטה מפגש הספורט 260

 ,ב"ש243רח' בן צבי  10/0 ללא מנטה נווה צאלים 243

 ב"ש ביציאה לכיוון עומר 24דרך חברון  10/0 מנטה עומרים 220

 10/0 מנטה שיכון עובדים  166
רחוב שדרות אליהו נאוי בבאר שבע )צמוד לשדרה 

 (BIGהשביעית 

 , אשקלון24צה"ל  10/0 ללא מנטה אשקלון 06     

 מושב מבקיעים, ד.נ. חוף אשקלון 10/0 מנטה מבקיעים 236

 הכניסה לישוב בת הדר 10/0 מנטה גל דניאל  )חוף אשקלון( 168

 מנטה קולנוע אסתר  106

 - 46044שעות יום ו'  10ה -א
יום שבת משעה אחרי צאת  26044

 , גבעת ציון,אשקלון34התחיה  שבת

 לכיוון כוכב יאיר 332מזרח טירה כביש  24/7 מנטה גל טירה 136

 כפר זמר  24/7 ללא מנטה זמר  )יאסין(  161

 א.ת. קלנסוואה 24/7 מנטה השרון )קלנסוואה( 336

 גיבורי ישראל 24/7 מנטה פולג 342

 השחר 62
מנטה 

 כביש החוף ליד מחלף פולג 24/7 ואאוטלט

 אזור התעשייה הישן נתניה 32הקדר  24/7 מנטה הקדר 164

 מנטה הגביש )ברכת חנון( 343

, 11044 – 6044בין שעות   ה' –א' 
, 23044 – 6044ביום ו' בין שעות 

 יום שבת סגור
)לכיוון בית סלקום( אזה"ת פנחס ספיר  6רח' הגביש 

 נתניה.

 רח בן גוריון מול מלון כרמל נתניה 24/7 מנטה גל נתניה 136

 כיכר המשטרה חדרה 24/7 מנטה  ירמולובסקי 10

 חדרה  2ר'ח זלמן שזר  24/7 מנטה אדגו/קריניס 11

 בין הכניסה המערבית למזרחית של חדרה 63כביש  24/7 מנטה  עוקף חדרה  362

 כניסה דרומית מבני דרור לתל מונד 24/7 מנטה הנצח תל מונד 347

 דרור זקס אבן יהודה  24/7 מנטה דרור 182

 כניסה לקיבוץ תל יצחק 24/7 מנטה יצחק-תל  228

 צליל החורש 327
 מנטה 

כל יום. שבת  12044עד  46044
 .40044משעה 

 כרמיאל עכו לכוון עכו 83כביש 

 כניסת בענה דיר אל אסד 46044-10044 מנטה  שאג'ור 322

 מירון 45

 מנטה

, 23044שעות, שישי עד  10ה -א
 שבת חצי שעה מצאת השבת

זמן הסגירה בשישי משתנה בתאם 
 לכניסת השבת

 צומת מירון

 כניסה צפונית לכפר יאנוח 24/7 מנטה  יאנוח 324

 קיבוץ איילון 24/7  מנטה איילון 210

 רח' העליה נהריה 12044עד  46034כל יום מ  ללא מנטה חוף הדקל 76

 דרך העצמאות נהריה 24/7 מנטה  געתון 90

 כרמיאל החדשה 325
 מנטה 

. 14044כל יום. שיש עד  46011044
 24044שבת משעה 

 כרמיאל מרכז מי סנטר 6מעלה כמונים 

 צומת כרמיאל תפן  24/7 מנטה  גל כרמיאל 231

 יאסיף 24/7 מנטה  כפר יסיף 58

 א.ת.שלומי שעות כל השבוע 10 מנטה  שלומי 233

 כביש נהריה מעלות 24/7 מנטה  מפגש צביקה 165

 עכו 24/7 מנטה  נווה ספיר 235

 ,ק.חיים3שד' דגניה  24/7 מנטה  קרית חיים 94

 רחוב הארז כביש ראשי רמת ישי 24/7 מנטה  רמת ישי   64

   24/7 מנטה  רמת ישי ביליה 275

 מנטה  דברת 102
-6044ו   -ימים בשבוע. ימים א0

 8044-12044שבת  12044
 ליד קיבוץ דוברת
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 כפר נין 24/7 מנטה  נין התבור 199

 (64מושב שדה תרומות  )כביש  10\0 מנטה  שדה תרומות )ביכורה( 345

 ניר דוד )גן השלושה( 201
 מנטה 

, שישי  48044-26044משעה  -ה -א
 -48044ושבת  20044 -48044
26044 

 בכניסה לגן השלושה 

 ( בקעת הירדן64מפגש הבקעה )כביש  10/0 מנטה גל הבקעה  232

 צומת מגידו 24/7 מנטה  מגידו 189

 צומת קציר ברטעה 24/7 מנטה  קציר 329

 מנטה  נהלל 320
, 46044-11044ימים בשבוע  0

 כפר מנשייה זבדה סגורה בלילה

 מנטה  מגדל העמק 270
, שישי  46044-28044ה'   -א'

 הנפח  ,  סגורה בשבת46044-20044

 צומת מצר קיבוץ מצר 24/7 מנטה  מצר 211

 צומת כפר קרע 24/7 מנטה  כפר קרע 319

  6החטיבה  24/7 מנטה  עפולה יוקלר 39

 עפולה 0ר'ח החרוד  24/7 מנטה  עפולה העמקים 198

 צומת גן נר 24/7 מנטה  גן נר 323

 קיבוץ שדה נחום 10\0 מנטה  שדה נחום 264

 שד' הנשיא 23
 מנטה

 -א'  -וחנות מנטה  10/0תחנה 
 11044 -46044פתוחה מ  -שבת 

 חיפה  30שד' הנשיא 

 טירת הכרמל 2הרצל  10\0 מנטה טירת הכרמל 377

 חיפה 33שדרות ההגנה  10\0 מנטה אלדור 108

 אין גל יוקנעם 236
 26044עד  46044יום חול משעה 

 יוקנעם מושבה 26044עד  46044שישי 

 אלונים 10\0 מנטה אלונים 127

 צ'ק פוסט 160
 אין

, שישי  26034 -40044ה' -א'
 , שבת סגור 23044 -46044

 ציק פוסט  3מקלף 

 ציק פוסט 16רח החרמש  10 מנטה חרמש 363

 מנטה מת"מ 141
שישי שבת  26044 - 40044ה -א

 סגור
 מרכז תעשייה מתם 

 206שד' ההסתדרות  10\0 מנטה פארק הרכב 163

 , חיפה30ההגנה  10\0 אין מבואות חיפה 69

 חיפה 03דרך חיפה  10\0 מנטה קרית אתא 314

 דלית אל כרמל 10\0 מנטה מבואות דליה 332

 מפרץ חיפה 88שד' ההסתדרות  10\0 מנטה הקישון 154

 אין מנטה הנביאים 51
 -46044ראשון עד שישי משעה 

 , שבת סגור28044
 חיפה 3לבונטין 

 אין 10\0 מנטה בת שלמה 177

 מפרץ חיפה 100שד' ההסתדרות  11044 - 46044כל השבוע מ  מנטה המפרץ 1

 04חלוצי התעשייה  10\0 מנטה חלוצי התעשיה 156

 מנטה פארק אפק 302
עד  46044. מנטה משעה 10תחנה 
 א.ת. אפק ראש העין 11044

 מינואט   365
מנטה 

 ואאוטלט
שישי עד  11044עד  46044משעה  

 לב הארץ א.ת. ראש העין    סגור-, שבת 26044

 ללא מנטה כפר בתיה 153

שרות  11044עד  46044משעה 
 20044מלא. ואח"כ ש"ע. שישי עד 

 רעננה, רח' ירושלים פינת אחוזה שבת סגור

 מנטה שפיים 140
-6044, שישי   12044 - 6044ה' -א'

 מתחם הקנית שפיים 12044 -6044, שבת  20034

 הוד השרון )שכונת גיל עמל( 21הפטיש  24/7 מנטה מרקט  נינה 315

 דרך רמתיים הוד השרון 24/7 מנטה רמתיים 6

 כפר סבא 2נתיב האבות  24/7 מנטה דורון 166

 מנטה ביסקוויט 281
שעות בימי חול, שישי עד  10 

 , כ"ס1רח' תעש'  שבת סגור 23044

 מחלף חורשים( 6בכניסה לגלגוליה )ביציאה מכביש  24/7 מנטה חורשים 162

 ליד נווה ימין  000כביש  24/7 מנטה מפגש השלום 148

 , פתח תקווה8רח' שנקר  24/7 מנטה שנקר  357

 פתח תקוה 20משה דיין  24/7 מנטה קניאל 287

 ק.מטלון פ"ת 33הסיבים  24/7 מנטה מרקט סיבים 214
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 מנטה אם המושבות 202
, שישי עד 14044עד  46044משעה 
 א.ת. סגולה פ"ת 3סימטת התבור  . שבת סגור.20044

 דיסקאונט סגולה 295
, שישי עד 14044עד  46044משעה 
 א.ת. סגולה פ"ת 3דוד מרכוס  . שבת סגור.20044

 04תמרה חדשה  כביש  24/7 מנטה טמרה החדשה 282

 כביש ראשי בתוך העיר תמרה הישנה  24/7 מנטה טמרה ישנה 112

 כביש ראשי  בתוך העיר אעבלין 24/7 אין אעבלין 306

     אין גינוסר 65

 רח' אלחדיף טבריה 24/7 אין דלק טבריה   78

 שערי צפת 219
 מנטה

שעות, יום ו'  10כל השבוע פתוח 
  14044מוצ"ש מ  20044עד השעה 

 2הגדוד השלישי 

 ראש פינה מרכז מסחרי 24/7 מנטה ראש פינה 70

 גל טבריה 237
 מנטה

 40044-20, ו' 40044-12044ה -א
 רח' יהודה לוי טבריה שבת סגור

 אזור תעשיה ד' טבריה עלית רח' הפנס  24/7 מנטה טבריה ארזים 356

 בכניסה לקיבוץ אפיקים 24/7 מנטה אפיקים 50

 אזור תעשייה קצרין 24/7 מנטה קצרין 136

 21380מושב כחל ד.נ. כורזים  24/7 מנטה כחל 174

 כניסה לקיבוץ מחניים צומת מחניים 24/7 מנטה מחניים 352

 ק.שמונה 82שד' תל חי  24/7 מנטה ק.שמונה 52

 אזור תעשיה חצור הגלילית 24/7 מנטה חצור הגלילית 311

 ת נתניהאזה" 2קידר  24/7 ללא מנטה אסוך 16

 קיבוץ בית גוברין 24/7 ללא מנטה בית גוברין 170

 66כהנמן )השומר(  24/7 ללא מנטה בני ברק 142

 24/7 ללא מנטה גל אום אל פחם 242
אום  101כביש ראשי  34424אום אל פאחם  363ת.ד 

 34424אל פאחם 

 06604כפר קאסם  26סולטני  24/7 ללא מנטה גל השלום )כפר קאסם( 246

 20640כפר מנדא  2484ת.ד  24/7 ללא מנטה גל מנדא 248

 24/7 ללא מנטה גלילות 7
אזה"ת הרצליה מיקוד  1432ת.ד  2אבא אבן 

06444 

 5:00-24:00 ללא מנטה דלית אל כרמל 99
אל כרמל   דלית 00ת.ד.  03סלאח נסראלדין 

34436 

 24/7 ללא מנטה היובל 157
חולון  3303אזה"ת          ת.ד.  24משה דיין 

38233 

 , טייבה60צומת השרון, ת.ד  24/7 ללא מנטה טייבה 54

 13204כפר מעיליה  2246ת.ד.  24/7 ללא מנטה מונפורט -מעיליה  71

 חדרה 38222, גבעת אולגה, 2280ת.ד  24/7 ללא מנטה מפגש אולגה 55

 06238הרצליה  3641דרך ירושלים ת.ד.  24/7 ללא מנטה נווה עמל 138

 34433 2צומת ראמה צלמון ראמה  5:00-23:00 ללא מנטה צומת ראמה 284

 דרך נמיר תל אביב 24/7 ללא מנטה רמת אביב  42

 רחובות  68הרצל  24/7 מנטה מרקט שעריים 37

 130טייבה המשולש  ת.ד  24/7 ללא מנטה גל טייבה 243

 קניון הנתיב המהיר מבנה המתנה   0044-26044  ה'-א' מנטה  שפירים  7605

 ם-גבעונים גבעת זאב י 46044-11044סגור בשבת  מנטה גבעונים 180

 24/7 ללא מנטה גל זרזיר 241
בכניסה לישוב גבעת - 0616כביש מס'  -זרזיר 

 אלה

 באר שבע  8הכשרת הישוב   5:00-21:00 ללא מנטה יגל  372

 , אשדוד2רחוב אורט  24/7 מנטה גל ראשונים אשדוד 263

)בית 006צומת רנטיס כביש  ) 06.00-22.00 מנטה  רננית 172  (אריה 

 מנטה  אורנית 337

המנטה פתוחה בימי חול בלבד 
, התחנה 14044 -46044בין 

 21רחוב תובל -חיפה  10/0

 1בין צומת פרדיס לכביש החוף מס'  24/7 מנטה מחלף זכרון יעקב  116

 נצרת עלית רח' הפיריון, אזה"ת ג' 24/7 מנטה מנטה-הר יונה 300

 22נצרת עלית רחוב מעלה יצחק  24/7 מנטה סיכת רוזנפלד 117

 בכניסה לקיבוץ סער ליד נהריה 24/7 מנטה  סער 362
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 המפעלים האזוריים עמק בית שאן 06:00-20:00 מנטה אספסת  12

 ראשון לציון 38שמוטקין  24/7 מנטה המפרש 375

 פארק תעשיות עמק חפר 1צבי הנחל  06:00-22:00 מנטה  עמק חפר  359

 , א.ת. רעננה1הנופר  24/7 מנטה התמר 312

 אזור תעשיה דרומי עכו ) מול אצטדיון כדורגל( 24/7 מנטה גל גלי חוף 232

 גן יבנה 3הכישור  10ימיי חול  מנטה גן יבנה 379

 ם-לוחמי גטאות פינת החיל ג.צרפתית י ימים 0שעות  10 מנטה גבעה צרפתית 262

 מנטה דלק תפן 380
סגור  11044-- 3044ימיי חול 

 התאנה פינת שד ' תפן בשבת

 חולון 34שדרות לוי אשכול  24/7 עגלה-מנטה  שעריי חולון 81

 כפר חורפיש כניסה מערבית  24/7 מנטה  חורפיש 234

 גבעת שמואל 22בן גוריון  24/7 ללא מנטה אופטר 200

 צומת כנות  24/7 מנטה גדרה  68

 , א.ת. רחובות0היצירה  לא כולל שבת 6:00-22:00 מנטה קריית משה 218

 כניסה דרומית לעכו מול חוף התמרים 24/7 מנטה עכו ארגמן 62

 כביש רופין חיפה 24/7 ללא מנטה מצה 104

 , חיפה238רח' בר יהודה  24/7 מנטה תל חנן 15

 ,  רעננה103ויצמן  24/7 מנטה מעייני שמחה 186

 זבוטינסקי פתח תקווה  24/7 ללא מנטה מפגש השרון  25

 אזה"ת נוה נאמן 6החרש  24/7 ללא מנטה הוד תדלוק 168

 06:00-22:00 מנטה האיצטדיון 128
.צמוד לאצטדיון  06רחוב יזרעאל  -נצרת עלית

 כדורגל

 מנטה רמזי נצרת  272
-46044פתוחה בין המנטה 
 3442מס' -כביש עוקף נצרת -נצרת  10/0, התחנה 11044

 טבריה נצרת                          00צומת גולני כביש   מנטה  גולני דרום 111

 צומת גולני 00כביש  24/7 מנטה גולני צפון 115

 מושב רמות  רמה"ג 5:00-20:00 ללא מנטה רמות  173

 באר שבע 36אברהם אבינו  6:00-22:00 ללא מנטה אשל אברהם 97

 24/7 ללא מנטה לידו 196
צפון ים המלח קיבוץ בית הערבה ד.נ ערבות 

 64680הירדן 

176 
בית לחם הגלילית 

 24/7 מנטה  (206)
המוביל לצומת בין צומת  00מחלף זרזיר כביש 

 ישי

 כניסה דרומית זכרון יעקב 0נילי  24/7 מנטה זכרון )המושבה( 0

 כביש ראשי מסמיה 24/7 מנטה מסמיה 8
 


