
מפעילים עצמאיים - מתחמי דלק בהפעלת 

טלפון בתחנהכתובתחנות מנטהשם תחנה תחנה' מסשעות פעילות

03-5313453 גבעת שמואל11בן גוריון ללא מנטהאופטר24/7200

09-8870286ת נתניה" אזה1קידר ללא מנטהאסוך24/716

08-6338762 באר שבע36אברהם אבינו ללא מנטהאשל אברהם6:00-22:0097

08-6874056קיבוץ בית גובריןללא מנטהבית גוברין24/7170

9603-6749155 (השומר)כהנמן ללא מנטהבני ברק24/7142

ללא מנטהגל אום אל פחם24/7242

 אום אל 242 כביש ראשי 30010 אום אל פאחם 365ד .ת

3001004-6310991פאחם 

4994003-9370349 כפר קאסם 16סולטני ללא מנטה(כפר קאסם)גל השלום 24/7246

1790704-9863666 כפר מנדא 1080ד .תללא מנטהגל מנדא24/7248

4600009-9556401ת הרצליה מיקוד " אזה2051ד . ת1אבא אבן ללא מנטהגלילות24/77

3005604-8395237 דלית אל כרמל  77. ד. ת45סלאח נסראלדין ללא מנטהדלית אל כרמל5:00-24:0099

09-7402555ת נוה נאמן" אזה6החרש ללא מנטההוד תדלוק24/7168

5813303-5522743 חולון 3373. ד.ת          ת" אזה10משה דיין ללא מנטההיובל24/7157

09-7992065טייבה, 67ד .ת, צומת השרוןללא מנטהטייבה24/754

9068702-9942585נ ערבות הירדן .צפון ים המלח קיבוץ בית הערבה דללא מנטהלידו24/7196

08-8506496כביש ראשי מסמיהללא מנטהמסמיה24/78

2514004-9979139 כפר מעיליה 1106. ד.תללא מנטהמונפורט- מעיליה 24/771

04-6339939 חדרה38111, גבעת אולגה, 1184ד .תללא מנטהמפגש אולגה24/755

4615809-9583966 הרצליה 5902. ד.דרך ירושלים תללא מנטהנווה עמל24/7138

3005504-9905161 1צומת ראמה צלמון ראמה ללא מנטהצומת ראמה5:00-23:00284

03-6994214דרך נמיר תל אביבללא מנטהרמת אביב 24/742

 רחובות68הרצל מנטה מרקטשעריים24/737

04-9963271וליס'אזור תעשיה כפר גללא מנטהוליס'ג6:00-24:00309

04-6731828ג"מושב רמות  רמהללא מנטהרמות 5:00-20:00173

257ד .טייבה המשולש  תללא מנטהגל טייבה24/7243

04-8256966כביש רופין חיפהללא מנטהמצה24/7104

קניון הנתיב המהיר מבנה המתנהמנטה שפירים 7605 7:00-19:00'  ה-'א

050-5725655ם-גבעונים גבעת זאב ימנטהגבעונים06:00-22:00180סגור בשבת 

054-7704471,7704480רעננה,  273ויצמן מנטהמעייני שמחה24/7186

050-4450788בכניסה לישוב גבעת אלה -7626' כביש מס- זרזיר מנטהגל זרזיר24/7241

052-6119407 טבריה נצרת77צומת גולני כבישמנטה גולני דרום111

050-6662345 באר שבע8הכשרת הישוב  מנטה יגל 5:00-21:00372

08-8566268אשדוד, 1רחוב אורט מנטהגל ראשונים אשדוד24/7263

בית אריה) 446צומת רנטיס כביש  )מנטה רננית06.00-22.00172 )050-5725655

052-5456345זבוטינסקי פתח תקווהללא מנטהמפגש השרון 24/725

24/7התחנה , 20:00- 06:00המנטה פתוחה בימי חול בלבד בין  12050-3100341רחוב תובל -חיפה מנטה אורנית337

2050-3100341' בין צומת פרדיס לכביש החוף מסמנטהמחלף זכרון יעקב 24/7116

050-3100341צמוד לאצטדיון כדורגל .46רחוב יזרעאל - נצרת עליתמנטההאיצטדיון06:00-22:00128

050-3100341'ת ג"אזה, הפיריון' נצרת עלית רחמנטהמנטה-הר יונה24/7300

050-3100341 בין צומת המוביל לצומת ישי77מחלף זרזיר כביש מנטה (176)בית לחם הגלילית 24/7176

11050-3100341נצרת עלית רחוב מעלה יצחק מנטהסיכת רוזנפלד24/7117

050-5205342בכניסה לקיבוץ סער ליד נהריהמנטה סער24/7362

3001050-5205342' מס-כביש עוקף נצרת -נצרת מנטהרמזי נצרת 24/7272התחנה , 06:00-22:00המנטה פתוחה בין 

המפעלים האזוריים עמק בית שאןמנטהאספסת 06:00-20:0012

04-8413197חיפה, 138בר יהודה ' רחמנטהתל חנן24/715

04-6573834 ראשון לציון38שמוטקין מנטההמפרש24/7375

55073-2575609כביש ללא מנטהעזון24/7355

04-6070712 פארק תעשיות עמק חפר2צבי הנחל מנטה עמק חפר 06:00-22:00359

08-8597413צומת כנותמנטהגדרה 24/768

09-7444259רעננה. ת.א, 2הנופר מנטההתמר24/7312

04-6620254 צומת גולני77כביש מנטהגולני צפון24/7115

04-6397329 כניסה דרומית זכרון יעקב4נילי מנטה(המושבה)זכרון 24/74

04-6114396(מול אצטדיון כדורגל )אזור תעשיה דרומי עכו מנטהגל גלי חוף24/7232

09-7775009 גן יבנה3הכישור ללא מנטהגן יבנה24379ימיי חול 

02-5820912ם-צרפתית י.לוחמי גטאות פינת החיל גמנטהגבעה צרפתית161 ימים7 שעות 24


