
חטיפי ספורטכתובתשם תחנהמספר תחנה#

ליד מושב בית חנן,42כביש בית חנן            66    1

+יבנה      ,(פינת דרך הים) 34סנהדרין יבנה          190    2

ת כנות.אכנות          187    3

רחובות, 12דרך הים רחובות פרנס          286    4

+נס ציונה, 2החרש ' רחציונה-נס            21    5

לוד צומת אחיסמך/ מחלף עוקף רמלה קניון רמלה          274    6

נשר רמלה. ת.הר עצמון ארמלה פוליבה          298    7

ת פארק צרעה סמוך לבית שמש וקיבוץ צרעה  "אזהפארק צרעה          360    8

+מוטה גור מזכרת בתיה ' שדמזכרת בתיה          261    9

+באר יעקב,1דרך חיים באר יעקב          181  10

+בין רמלה לבית שמש (44כביש )צומת נחשון נחשון            40  11

 כניסה דרומית זכרון יעקב4נילי זכרון יעקב              4  12

גיבורי ישראלפולג          301  13

 בין הכניסה המערבית למזרחית של חדרה65כביש עוקף חדרה          361  14

רח בן גוריון מול מלון כרמל נתניהגל נתניה          239  15

( מחלף חורשים6ביציאה מכביש )בכניסה לגלגוליה מחלף החורשים          291  16

ת פנחס ספיר נתניה"אזה (לכיוון בית סלקום) 6הגביש ' רחהגביש נתניה          303  17

כביש החוף ליד מחלף פולגהשחר            61  18

צומת הערבה, 90כביש צומת הערבה          262  19

מדרשת בן גוריוןשדה בוקר          280  20

(צומת משאבים)צומת משאבי שדה משאבים          139  21

מצפה רמון, 1בראשית ' רחמצפה רמון            41  22

אילת, אזור התעשיהאילת צוף ים          351  23

בכניסה לערדערד            98  24

כביש הערבה בכניסה למושב עין יהבעין יהב            48  25

צפוני דימונה. ת.א, הפועלים' רחדימונה            63  26

 חולון51הלוחמים הלוחמים          183  27

 בני ברק10הירקון אמיר-בני ברק          342  28

 רמת גן4זבוטינסקי עלית            35  29

א" ת165הירקון ככר אתרים          326  30

+א" ת108יגאל אלון ישראל-גבורי            32  31

ג" ר1שלם יזראמקס            29  32

 אזור19דרך השבעה מובילי גוש דן            80  33

צומת כרמיאל תפןגל כרמיאל          231  34

צומת מירוןמירון            45  35

כניסה דרומית לעכו מול חוף התמריםעכו ארגמן            62  36

כניסה צפונית לכפר יאנוחיאנוח          324  37

 כרמיאל עכו לכוון עכו85כביש דלק אחיהוד          327  38

חיים.ק,5דגניה ' שדקרית חיים            94  39

שלומי.ת.אשלומי          233  40

צומת כנות גדרה דרום            68  41

 בין צומת המוביל לצומת ישי77מחלף זרזיר כביש בית לחם הגלילית          176  42

 טבריה נצרת                         77צומת גולני כבישצומת גולני דרום          111  43

בית אריה, 446צומת רנטיס כביש רננית          172  44

קניון הנתיב המהיר מבנה המתנה מנטה- מחלף שפירים        7,605  45

 פארק תעשיות עמק חפר2צבי הנחל (עמק חפר)דלק אולניק           359  46

אשדוד, 1רחוב אורט גל הראשונים          263  47

'ת ג"אזה, הפיריון' נצרת עלית רחהר יונה          300  48

בכניסה לקיבוץ סער ליד נהריהסער          362  49

2' בין צומת פרדיס לכביש החוף מסמחלף זכרון יעקב          116  50

 רחובות 68הרצל שעריים            37  51

 ראשון לציון38שמוטקין המפרש          375  52

ליד קיבוץ דוברתדברת          102  53

קיבוץ שדה נחוםשדה נחום          264  54

צומת כפר קרעכפר קרע          319  55

וחטיפים לספורטאים" מנטה לבריאות"חנויות מנטה בהן נמצא סטנד 



כפר ניןנין התבור          199  56

(90כביש )מושב שדה תרומות  שדי תרומות          345  57

+ עפולה7ח החרוד 'רעפולה עמקים          198  58

+צומת גן נרגן נר          323  59

+ 9החטיבה עפולה יוקלר            39  60

 חיפה33בר יהודה רם          100  61

 חיפה33שדרות ההגנה אלדור          108  62

 חיפה43דרך חיפה קרית אתא          314  63

 ציק פוסט26רח החרמש חרמש          363  64

ליד ישוב בת שלמה, 70דרך בת שלמה          177  65

פארק אופיק קריית יהודית באר שבעעמק שרה          353  66

+דרך מיתר בכניסה למיתרמיתר- אברהם           175  67

בכניסה לקיבוץ ניר עם      ניר עם          310  68

+בכניסה לקיבוץ ברור חילברור חיל          276  69

נתיבות, 2ירושלים ' רחנתיבות            53  70

+באר שבע, 37דרך רמון קאנטרי באר שבע          378  71

(BIGצמוד לשדרה השביעית )אליהו נאוי בבאר שבע ' שדשיכון עובדים באר שבע          296  72

חולון. ת. א20הפלד הצבי          158  73

 פתח תקוה14משה דיין קניאל פתח תקוה          287  74

צ"ראשל, 32משה בקר ץ"מבואות ראשל          215  75

פתח תקווה, 8שנקר ' רחשנקר          357  76

נמל התעופה בן גוריוןג"נתב          373  77

+צומת בית דגןדגן-בית            77  78

+צ"ראשל, 1טוליפמן ראשון-שערי          123  79

+יהוד, 42העצמאות ' רחיהוד העצמאות          358  80

+(צומת שעריה)ג " לכיוון נתב40כניסה למושב מגשימים על כביש מגשימים          135  81

+ת"מטלון פ. ק53הסיבים הסיבים          214  82

מתחם הקנית שפייםשפיים          207  83

ראש העין   . ת.לב הארץ אמינואט לב הארץ          365  84

אפק ראש העין. ת.אפארק אפק          302  85

דרור זקס אבן יהודה מרכז זקס- דרור           182  86

ס"כ, 2' תעש' רחביסקויט כפר סבא          281  87

(שכונת גיל עמל) הוד השרון 12הפטיש הוד השרון          315  88

באר טוביה. ת.אבאר טוביה          267  89

הכניסה לישוב בת הדרדניאל חוף אשקלון          268  90

צמוד לביג, 7בכניסה לקרית גת דרך הדרום קרית גת            31  91

ת קרית מלאכי.א, 1פקר ' רחקרית מלאכי          316  92

אשדוד,בוטינסקי'ז' רח,מתחם סטאר סנטר(בן זקן)סטאר סנטר           294  93

אשדוד, (בכניסה הצפונית לעיר)כביש בני ברית בני ברית          364  94

 מול מושב עוזה40כביש עוזה          147  95

בכניסה למושב שדה עוזיהשדה עוזיה          348  96

מושב יד בנימיןיד בנימין          344  97

                  60כביש , צומת גוש עציון, צפון יהודה. נ.דגוש עציון          145  98

ם-צרפתית י.לוחמי גטאות פינת החיל גהגבעה הצרפתית          161  99

ירושלים ,ת "צומת פ, 1הרצוג ' רחעיר שלם            10073

ם- תלפיות י20הסדנא הסדנא          101265

ם- נווה יעקב י1לאה גולדברג נוה יעקב          102119

מודיעין, 24השדרה המרכזית מודיעין מערב          103367

ירושלים, צומת אורהצומת אורה          104162

צומת גבעת זאב גבעת זאב          105278

+ מבשרת ציון42שדרות החוצבים קסטל          106354

ירושלים, הרצוג פינת שניאורניות          107179

+ בכניסה למבוא ביתר375כביש 2ס מבוא ביתר "מת          108229

אזור תעשייה קצריןקצרין          109136

שמונה. ק81תל חי ' שדקרית שמונה            11052

70תמרה חדשה  כביש חדשה- טמרה           111282

הפנס ' טבריה עלית רח' אזור תעשיה דארזים          112356

ראש פינה מרכז מסחריראש פינה            11370

בכניסה לקיבוץ אפיקיםאפיקים            11450

אזור תעשיה חצור הגליליתחצור הגלילית          115311

וחטיפים לספורטאים" מנטה לבריאות"חנויות מנטה בהן נמצא סטנד 



כתובת תחנהשם תחנהמספר תחנה#

יבנה      ,(פינת דרך הים) 34סנהדרין יבנה1190

ת כנות.אכנות2187

רחובות, 12דרך הים רחובות פרנס3286

נס ציונה, 2החרש ' רחציונה-נס421

נשר רמלה. ת.הר עצמון ארמלה פוליבה5298

ת פארק צרעה סמוך לבית שמש וקיבוץ צרעה  "אזהפארק צרעה6360

שדרות מוטה גור מזכרת בתיה מזכרת בתיה7261

באר יעקב,1דרך חיים באר יעקב8181

בין רמלה לבית שמש (44כביש )צומת נחשון נחשון940

 חולון47הכישור הכישור10376

 בין הכניסה המערבית למזרחית של חדרה65כביש עוקף חדרה11361

( מחלף חורשים6ביציאה מכביש )בכניסה לגלגוליה מחלף החורשים12291

ת פנחס ספיר נתניה"אזה (לכיוון בית סלקום) 6הגביש ' רחהגביש נתניה13303

כביש החוף ליד מחלף פולגהשחר1461

מדרשת בן גוריוןשדה בוקר15280

(צומת משאבים)צומת משאבי שדה משאבים16139

מצפה רמון,1בראשית ' רחמצפה רמון1741

בכניסה לערדערד1898

כביש הערבה בכניסה למושב עין יהבעין יהב1948

צפוני דימונה. ת.א, הפועלים' רחדימונה2063

 חולון51הלוחמים הלוחמים21183

 בני ברק10הירקון אמיר-בני ברק22342

א" ת165הירקון ככר אתרים23326

א" ת108יגאל אלון ישראל-גבורי2432

ג" ר1שלם יזראמקס2529

 אזור19דרך השבעה מובילי גוש דן2680

ש" רמה210משה סנה השרון-רמת2767

כניסה צפונית לכפר יאנוחיאנוח28324

חיים.ק,5דגניה ' שדקרית חיים2994

שלומי.ת.אשלומי30233

2' בין צומת פרדיס לכביש החוף מסמחלף זכרון יעקב31116

 רחובות 68הרצל שעריים3237

 ראשון לציון38שמוטקין המפרש33375

אשדוד, 1רחוב אורט גל ראשונים34263

צומת כנות גדרה דרום3568

ליד קיבוץ דוברתדברת36102

קיבוץ שדה נחוםשדה נחום37264

צומת כפר קרעכפר קרע38319

(90כביש )מושב שדה תרומות  שדי תרומות39345

 עפולה7ח החרוד 'רעפולה עמקים40198

צומת גן נרגן נר41323

 9החטיבה עפולה יוקלר4239

 חיפה33בר יהודה רם43100

 חיפה33שדרות ההגנה אלדור44108

 חיפה43דרך חיפה קרית אתא45314

 ציק פוסט26רח החרמש חרמש46363

ליד ישוב בת שלמה, 70כביש בת שלמה47177

דרך מיתר בכניסה למיתרמיתר- אברהם 48175

בכניסה לקיבוץ ניר עם      ניר עם49310

בכניסה לקיבוץ ברור חילברור חיל50276

נתיבות, 2ירושלים ' רחנתיבות5153

באר שבע, 37דרך רמון קאנטרי באר שבע52378

(BIGצמוד לשדרה השביעית )שדרות אליהו נאוי בבאר שבע שיכון עובדים באר שבע53296

צ"ראשל, 32משה בקר צ"מבואות ראשל54215

פתח תקווה, 8שנקר ' רחשנקר55357

נמל התעופה בן גוריוןג"נתב56373

צומת בית דגןדגן-בית5777

צ"ראשל, 1טוליפמן ראשון-שערי58123

יהוד, 42העצמאות ' רחיהוד העצמאות59358

(צומת שעריה)ג " לכיוון נתב40כניסה למושב מגשימים על כביש מגשימים60135

ת"מטלון פ. ק53הסיבים הסיבים61214

מתחם הקנית שפייםשפיים62207

ראש העין   . ת.לב הארץ אמינואט לב הארץ63365

אפק ראש העין. ת.אפארק אפק64302

:משקפי קריאה ניתן למצוא בחנויות מנטה הבאות



(שכונת גיל עמל) הוד השרון 12הפטיש הוד השרון65315

צמוד לביג, 7בכניסה לקרית גת דרך הדרום קרית גת6631

ת קרית מלאכי.א, 1פקר ' רחקרית מלאכי67316

אשדוד,בוטינסקי'ז' רח,מתחם סטאר סנטר(בן זקן)סטאר סנטר 68294

אשדוד, (בכניסה הצפונית לעיר)כביש בני ברית בני ברית69364

 מול מושב עוזה40כביש עוזה70147

בכניסה למושב שדה עוזיהשדה עוזיה71348

מושב יד בנימיןיד בנימין72344

                  60כביש , צומת גוש עציון, צפון יהודה. נ.דגוש עציון73145

מודיעין, 24השדרה המרכזית מודיעין מערב74367

ירושלים, צומת אורהצומת אורה75162

צומת גבעת זאב גבעת זאב76278

 מבשרת ציון42שדרות החוצבים קסטל77354

ירושלים, הרצוג פינת שניאורניות78179

 בכניסה למבוא ביתר375כביש 2ס מבוא ביתר "מת79229

שמונה. ק81תל חי ' שדקרית שמונה8052

70תמרה חדשה  כביש חדשה- טמרה 81282

הפנס ' טבריה עלית רח' אזור תעשיה דארזים82356

ראש פינה מרכז מסחריראש פינה8370

בכניסה לקיבוץ אפיקיםאפיקים8450

אזור תעשיה חצור הגליליתחצור הגלילית85311

ת טירת הכרמל.א, 179הרצל ' רחטירת הכרמל86377

 חולון47הכישור הכישור87376

  חיפה34הנשיא ' שדהנשיא החורשה' שד8823


