
 

 תחנות דלק
 

 טלפון כתובת שם התחנה עיר 
  שד' בני ברית  אשדוד בני ברית אשדוד דלק

 08-8566268 1אורט  גל ראשונים אשדוד דלק

 סטאר סנטר אשדוד דלק
 )בן זקן(

 08-8560933 סטאר סנטר

 08-8535054 7המדע   אשדוד ציבליסטה אשדוד דלק

 08-8597413 צומת כנות גדרה גדרה דלק

 08-9427622 דלק -תחנת דלק  יבנה יבנה דלק

 08-9472304 12דרך הים  רחובות פרנס רחובות דלק

 08-9416584 68הרצל  שערים רחובות דלק

 08-9356203 קרית עקרון-דלק  קרית עקרון קרית עקרון דלק

TOP 10  אזור 7הבושם  ג'מבו אשדוד ,
התעשייה בחניית 

 גמבו'

08-8530949 

TOP 10  איזור  1המדע  עורף הנמל אשדוד
התעשייה הצפוני, 
 צומת נמל אשדוד

08-8522967 

TOP 10  איזור 4כביש  עד הלום אשדוד ,
התעשייה עד הלום 

 )ליד פאוור סנטר(

08-8541533 

TOP 10  פינת נחל  2נחל דן  יבנה יבנה
 פארן

 

TOP 10  14בוסי סנט גורג'  קרית עקרון קרית עקרון ,
 קריית עקרון

08-9350984 

 054-6733490 בני ברית אשדוד בני ברית אשדוד  סונול

 054-6733732 האורגים האורגים  אשדוד  סונול

 054-9733809 סיטי אשדוד סיטי אשדוד  סונול

 054-6733494 עד הלום אשדוד עד הלום אשדוד  סונול

 054-6733452  אשדוד צפון אשדוד  סונול

  הבילויים הבילויים-גדרה  גדרה סונול

  צומת ביל"ו צומת ביל"ו רחובות סונול

 054-6733649 בילו סנטר רחובות בילו סנטר רחובות סונול

 054-6733510 דרך יבנה רחובות דרך יבנה רחובות סונול

רחובות קרית  רחובות סונול
 המדע

 054-6733497 קרית המדע

 
 



 

 תחנות דלק
 

 טלפון כתובת שם התחנה עיר 
שד' בני ברית א"ת  אשדוד עיר אשדוד פז

 הקלה
 

  אשדוד 3הבושם  הבושם אשדוד אשדוד פז

אשדוד  4כביש  עד הלום אשדוד פז
אשקלון, א"ת עד 

 הלום

 

יציאה צפונית של  ניר גלים ניר גלים פז
אשדוד ליד ניר 

 גלים

 

רח' מנחם בגין  גדרה גדרה פז
לפני היציאה 

 393לכביש 

 

בכניסה  40כביש  נויה גבעת ברנר פז
 לקיבוץ גבעת ברנר

 

  41הרצל  רמה רחובות רחובות פז

אזור -אשדוד  אשדוד דור אלון
 תעשיה צפוני

 054-5438746 א.ת. צפון 4המדע 

 055-8808359 18אורט  אורט -אשדוד  אשדוד דור אלון

אשדוד בית  אשדוד דור אלון
 האופרה

 25האורגים 
 שוקניון

054-5438495 

 054-5438060 שדרות בני ברית בני ברית -אשדוד  אשדוד אלוןדור 

שדרות מנחם בגין  ממר"צ –אשדוד  אשדוד דור אלון
יציאה דרומית 

 אשדוד

054-5438829 

 08-9102414  43רחוב העבודה  רום -אשדוד  אשדוד דור אלון

כביש אשקלון ת"א  גן יבנה גן יבנה דור אלון
4 

054-5438760 

מחלף יבנה, כביש  יבנה מתנ"ח יבנה דור אלון
4 

08-9421682 

רחוב דרך יבנה,  שערי יבנה –יבנה  יבנה דור אלון
יציאה דרומית 

 מיבנה

08-9437125 

בכניסה לקבוצת  קבוצת יבנה קבוצת יבנה דור אלון
 41יבנה, כביש 

054-5438062 

מושב גאליה, כביש  גאליה מושב גאליה דור אלון
 יבנה-רחובות

054-5438752 

פארק -רחובות רחובות דור אלון
 המדע

 9רחוב אופנהיימר 
 פארק המדע

054-5438753 

 
 


