
תחנות שטיפומט

2טלפון  1טלפון שםעיראיזור

שטיפת 

משאיות

"בית שאןצפון 054-7584302TRUEיוסף- צומת תל"- פז

"בית שאןצפון 054-2259488TRUEתחנת דלק ליד מרכז צים- טן 

"בנימינהצפון 04-6264848050-8354601TRUE בכניסה לאזור תעשייה4כביש -,פז

"זכרון יעקבצפון 054-5530922FALSEזכרון-דרך בנימינה "- אלון

050-6514954FALSE  מול כרמל מזרחי14היין ' רחזכרון יעקבצפון

"חדרהצפון 054-7704479054-7939354FALSE ליד הככר4כביש " -דלק

43050-7774426FALSE-דוד שמעוני-חדרהחדרהצפון

1054-5964025FALSEמוהליבר חדרהצפון

100053-6555552TRUEל "צה-דיזולחדרהצפון

"חורפישצפון 050-5069254050-9143088FALSE יציאה מזרחית89כביש "- סונול

"חיפהצפון 052-4862811FALSEאזור תעשייה תלמה"- אלון

054-4200592TRUEטכני ליד קוקה קולה-סונול חיפהצפון

"חיפהצפון 054-2240241FALSEמצה"-דלק

"חיפהצפון 04-8213735054-6942535TRUEק פוסט הישן מול טויוטה'כביש צ"- פז

04-8360381FALSEליד מסעדת מקסים" דלק"מבריקאר חיפהצפון

"חיפהצפון 233052-2830868052-3774520TRUEההסתדרות  "- דיזול

04-834179504-8341795FALSEחיפה חורבחיפהצפון

"חיפהצפון 19604-8539752FALSEדרך יפו -עוז בת גלים" פז

"חיפהצפון 277054-2883651TRUEההסתדרות ' רח"- דלק

054-810870004-8511103TRUE"אלון" מול 152עצמאות -עלושחיפהצפון

050-8927897FALSEההסתדרות מול בית הזקוק' רח- דלקחיפהצפון

04-8200602FALSEק פוסט'צ-סונולחיפהצפון

"טבריהצפון 050-5619200FALSEליד התחנה מרכזית"- אלון

04-6716464052-5223331FALSEמנהרת הזמןטבריהצפון

054-7405353TRUE"דיסקאונט-דלק"שטיפה פלוס מאחורי טבריהצפון

"טירת הכרמלצפון 04-8581214054-7576858FALSEדלק"-טופ

404-8572770054-8124442TRUEצמיגי כהן המלאכה טירת הכרמלצפון

053-2242810TRUE"דלק"ביציאה מכפר הורדים צמוד לכפר ינוחצפון

052-7471908052-7471906FALSEליד כפר הילדים"- פז"מערב כרמיאלצפון

050-723240304-9587924TRUE באזור תעשייה49המלאכה כרמיאלצפון

"מגדל העמקצפון 4054-6815292FALSEהנפח - דלק

050-2196444TRUEדל כרום'מג- פזדל כרום'מגצפון

"נהריהצפון 052-6911283FALSEכניסה לקיבוץ סער"- דלק

054-7566875FALSEהלבנוני -37לוחמי הגטאות - פזנהריהצפון

04-8711979052-8414444FALSE'ת א" אזה11המלאכה ' רחעלית-נצרתצפון

"עלית-נצרתצפון 04-6573834050-2603842FALSEהר יונה-רוזנפלד"-דלק

052-4263360FALSEנצרת קניוןעלית-נצרתצפון

"עכוצפון 054-4421026FALSEמול הקניון  מול משרד הפנים"- דלק

054-9441662FALSEכורש' רח- סונולעפולהצפון

"עפולהצפון 04-6420891052-6397610FALSEיוקלר ליד מכבי האש"-דלק

054-7790167FALSEמנחם בגין' רח-אלוןעפולהצפון

"צומת אחיהודצפון 052-5326159052-5836005TRUEצומת אחיהוד"- אלון

90053-7752684TRUEכביש -פזח"צומת כצפון

"קיסריהצפון 050-8154032050-8154031FALSEצמוד לתחנת הכוח- ,פז

1004-8721112052-4038319FALSEהמבריקים הדשנים קריית אתאצפון

"קריית אתאצפון 052-6754175FALSEדרך חיפה"- דלק

"קריית ביאליקצפון 052-3722251FALSEבאזור התעשייה" פז

רשימת תחנות שטיפה ברחבי הארץ 
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"קריית חייםצפון 9050-4222-365FALSEהאיצטדיון - דגן" - פז

"קריית טבעוןצפון 2050-9800029FALSEאלונים "-פז

304-6949675054-3531115FALSEאזור תעשייה דרומי  הפלדה קריית שמונהצפון

054-493-7796FALSEליד המשטרה-פז ראש פינהצפון

052-4809605FALSE"דלק" מול 2הרב עוזיאל שלומיצפון

052-5720785FALSEאזור תעשייה תפןתפןצפון

"אבן יהודהמרכז 09-9511333TRUEמצומת דרור לכיוון איקאה"- דלק

"אור יהודהמרכז 0546526241FALSEבכניסה לאזור התעשייה"- סונול

"אזורמרכז 052-3300749TRUEכביש חולון רמלה"- דלק

050-5405283TRUEחולון-כביש רמלה - מבואות שומרוןאזורמרכז

"באר יעקבמרכז 053-683329FALSEח"ליד ביה"- דלק

44054-943111103-5365969FALSEאסא  כביש " -דלק"ליד בית דגןמרכז

137057-6613222FALSEבוטינסקי 'ז-אלון בני ברקמרכז

"בני ברקמרכז FALSE ליד קוקה קולה4כביש "- פז

054-74463500546840350FALSEג"אלון מול קניון רבני ברקמרכז

FALSE,220502726422אהוד קינמון -יעדבת יםמרכז

"גבעת שמואלמרכז 1050-4295888FALSEאורנים  -4כביש " פז

050-7555860FALSEפז אלוף שדהגבעתייםמרכז

"גדרהמרכז FALSEצומת כנות-,דלק

052-7828389FALSEאדמתי ליד התחנה המרכזית-סונולגדרהמרכז

"גדרהמרכז FALSEאסיה 054-6313131054-6213131בכניסה החדשה לגדרה"- פז

- גלגוליהמרכז 44052-5672211FALSEדלק כביש 

054-5590079052-6676597FALSE"דלק"אזור תעשייה נוה נאמן הוד השרוןמרכז

"הרצליהמרכז FALSEכביש החוף לפני צומת הסירה"- פז

2909-9543733FALSEהס -רחיצת מכוניות ישראל הרצליהמרכז

2603-6521921FALSEהרוקמים -  עזריאלי חולוןמרכז

0537220015FALSEחצי חינם המתחם-המרכבה ' רחחולוןמרכז

"חולוןמרכז 03-6500402050-4720010FALSEהשבעה כביש חולון רמלה" פז

"חולוןמרכז 050-7933824FALSEוערבי חג'  למעט יום וקריית בן גוריון-היובל"- דלק

"חולוןמרכז 6054-5441385FALSEהאורגים "- פז

"חולוןמרכז 054-6139009FALSEהמלאכה' רח"- סונול

"חולוןמרכז 1050-4802180FALSEלוי אשכול ' קוגל שד" - פז

052-7863599FALSEח וולפסון"דלק צמוד לביהחולוןמרכז

"יבנהמרכז 4054-2367271FALSEסמוך לכביש "  דלק

"יהודמרכז 21054-4447639FALSEאלטלף ' רח"- פז

3054-6665653FALSEאלטלף- אלוןיהודמרכז

"יקוםמרכז 052-6206985FALSEכביש החוף מדרום לצפון"-אלון

"כפר סבאמרכז 054-2293102FALSEמאחורי אמדוקס  ליד הקניון-דורון " דלק

"כפר סבאמרכז 054-6789029054-6789031FALSEיהודה-בן ' רח"- פז

053-8600000052-8068866FALSEקניון כפר סבא הירוקהכפר סבאמרכז

054-8113819FALSEמדרום לצפון-  סונול -4כביש כפר סבאמרכז

"לודמרכז 608-9150472052-6832333FALSEיוספטל ' רח"- פז

"לודמרכז קשב"אזור תעשייה  ליד "- פז ".08-9207266057-5451443TRUE

"מגשימיםמרכז 050-9364901050-6364901FALSEכביש בני עטרות בכניסה למגשימים"- דלק

050-4677763FALSEדלק בכניסה לישובמזכרת בתיהמרכז

"ניר אליהומרכז 050-8642804053-7493748FALSE בכניסה לכוכב יאיר6ליד כביש "- אלון

"נס ציונהמרכז 08-938085508-9380855FALSEמתחם הפאאור סנטר" סונול

"נס ציונהמרכז 1050-9364901FALSEהחרש ' רח"- דלק

"נתניהמרכז 054-6696669FALSEכביש החוף מנתניה דרומה"- סונול

"נתניהמרכז 054-6696669052-6403901FALSEכביש החוף מנתניה דרומה" דלק

09-9576806054-5375375FALSE"סונול"כביש החוף מדרום לצפון נתניהמרכז

42052-5259525FALSEגיבורי ישראל ' רח-סונול נתניהמרכז
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"נתניהמרכז ebay052-6403901FALSE  מול4הגביש ' רח"-דלק

"נתניהמרכז 052-4821946054-5757728FALSEקדר אזור תעשייה צפוני' רח" דלק

"נתניהמרכז 48052-729-3868FALSEהרצל ' רח-,פז

"פארק אפקמרכז 054-6900370FALSEמול פארק אפק בכניסה לכפר קאסם"- דלק

21053-4279212FALSEגיסין ' רחפתח תקווהמרכז

"פתח תקווהמרכז 1003-6036872050-9112500FALSEהיצירה ' רח"-פז

"פתח תקווהמרכז 37050-7242399TRUEגיסין ' רח-האיצטדיון"- פז

27052-3289416FALSEבוטינסקי 'ז- דלק פתח תקווהמרכז

"פתח תקווהמרכז 4053-7436919FALSE-יצחק רבין"פז

054-2759999FALSE"דיסקאונט"דוד מרכוס  ' רחפתח תקווהמרכז

"פתח תקווהמרכז 050-6369678050-8930000FALSE געש63בוטינסקי 'ז"-פז

"פתח תקווהמרכז 8003-9212607054-2425115FALSEגיסין ' רח"- פז

FALSEוערבי חג' למעט יום ו27052-2540400ירקונים -תקווה-פתחתקווה-פתחמרכז

"צומת מסוביםמרכז 03-6343235054-7632850FALSEצומת מסובים"- אלון

"קדימהמרכז 057-5514754057-5514751FALSE  מדרום לצפון4כביש " פז

"קרית אונומרכז 19054-8113819FALSEלוי אשכול " - פז

"ראש העיןמרכז FALSEפקס  052-4371766088-531558בכניסה הישנה לראש העין- סונול

052-5994034050-3300428TRUEלב הארץ  בסמוך לרמי לויראש העיןמרכז

"ראשון לציוןמרכז 15050-8510959FALSEשפירא ' רח"- אלון

"ראשון לציוןמרכז 054-6733571FALSEצומת גן הורדים"- סונול

"ראשון לציוןמרכז 054-7118073TRUEצומת גן הורדים"-פז

050-4295888FALSEליד יס פלנט- פז ראשון לציוןמרכז

"ראשון לציוןמרכז FALSEמשה לוי מיקה' רח"-סונול

"ראשון לציוןמרכז 2057-7370270FALSEרוזנסקי "- סונול

03-6006611052-5554655FALSE"המפרש "38-שמוטקין-אוטו רונן ראשון לציוןמרכז

"ראשון לציוןמרכז 050-8898072FALSEלישנסקי סחרוב"- אלון

"ראשון לציוןמרכז FALSEצמוד לקניון הזהב"- דלק

"ראשון לציוןמרכז 03-9415220FALSEלישנסקי' יהונתן רח"- מיקה

050-4295888FALSEפז צמוד לרכבת מזרחראשון לציוןמרכז

19050-2291111FALSEלישנסקי -אלוןראשון לציוןמרכז

054-4441488FALSEקליני קאר-32משה בקר -דלקראשון לציוןמרכז

"צ"ראשלמרכז 052-8930332FALSE צמוד לטיב טעם22אצל "-סונול

7054-3375159FALSEנסקי 'רוז-פזראשלצמרכז

054-693-5445FALSEדרך יבנה-דלקרחובותמרכז

"רחובותמרכז 054-7563442FALSEמצומת בילו לרחובות"-סונול

054-6325992050-7243345FALSE"סונול"צומת בילו צמוד לרחובותמרכז

"רחובותמרכז 68050-2394814FALSE-הרצל' רח-,דלק

"רחובותמרכז 2000052-7828389FALSEאזור תעשיה עקרון "- פז

08-9461420FALSE  ליד מכון וייצמן64דרך יבנה - מיטלרחובותמרכז

"רמלהמרכז 08-9206656052-3518061FALSEכביש עוקף רמלה לד"- דלק

"רמלהמרכז 050-4513247FALSEצריפין בכניסה"- סונול

FALSE"פז "44כביש רמלהמרכז

052-7970009FALSEהחילזון בחניון אויס' רחרמת גןמרכז

"רמת גןמרכז 03-7511583FALSE ליד הבורסה11אבא הלל "- אלון

"רמת השרוןמרכז 03-6992978FALSEליד סינימה סיטי" סונול

"רמת השרוןמרכז 03-6483386057-3677183FALSEצומת כפר הירוק"- פז

"רמת השרוןמרכז 054-7704484FALSEכפר הירוק" דלק

"רמת חןמרכז 1FALSEשלם ' רח" - דלק

"רעננהמרכז 050-7861943057-7353809FALSE אזור תעשייה36הנופר ' רח"- פז

"רעננהמרכז 26050-4802180054-6922556FALSEזרחין 'רח"- אלון

"רעננהמרכז 057-7515145FALSE ליד הפארק273וייצמן "-דלק

09-7604901FALSE בחניון הקאנטרי15-הסדנא' רחרעננהמרכז
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"רעננהמרכז 2052-5245998FALSEנופר " -דלק

"שדה חמדמרכז 44409-7724028054-3003202FALSEכביש "-אלון

7054-3386331050-6767145FALSE-עציון גברתל אביבמרכז

"תל אביבמרכז 052-8128296052-2686868FALSE פינוקאר46בן צבי ' שד"- פז

"תל אביבמרכז 03-6995323FALSEרמת אביב כביש החוף מדרום לצפון"-דלק

"תל אביבמרכז 1886811042052-7589200FALSEהרצל ' אבו כביר רח" פז

" תל אביבמרכז 126054-595-5652FALSEדרך הטייסים " -פז

"אביב-תלמרכז 94054-9035419054-8895333TRUEבן צבי "-סנול

0546291230FALSEהתחנה -2-קויפמן' רחאביב-תלמרכז

9054-3766766FALSEאחד העם -מגדל שלום אביב-תלמרכז

"יצחק-תלמרכז 054-7977816FALSEיצחק-בכניסה לתל"- אלון

053-3129006FALSEא לביא.מוסך יבית שמשמזרח

"בית שמשמזרח 02-9911496057-7205964TRUEאזור תעשייה הרטוב"- אלון

077-5045023054-5703557FALSEחניון ממילאירושליםמזרח

"ירושליםמזרח 02-6525622052-8983403FALSEגבעת שאול כנפי נשרים"- פז

02-6795769054-7170237FALSEקניון מלחהירושליםמזרח

"ירושליםמזרח 2054-4335514FALSEאורנים פייר קניג "-דלק

"ירושליםמזרח 057-5344944FALSE מול גן סאקר2כוכבא -בר"- פז

29052-3850020FALSEהאומן -תלפיות ירושליםמזרח

"ירושליםמזרח 02-6521130054-5669130TRUEל'הפורום מול מאפיית אנג" פז

"ירושליםמזרח 02-6510472FALSEגבעת שאול ליד מכון הרישוי"- דלק

0545707677FALSEדלק-צומת פת ירושליםמזרח

052-5158237TRUEח הדסה עין כרם"ליד ביה- דלקירושליםמזרח

3054-8196332FALSE-קניון  פסגת זאב  קומה פסגת זאב-ירושלים מזרח

054-4419633TRUEגבעון החדשה- דלקגבעת זאב-ירושליםמזרח

050-5530993FALSE"פז"קניו מבשרת  בתחנת דלק מבשרת ציוןמזרח

054-2200077FALSEוערבי חג' אין שירות בימי וקניון עזריאלי לב העיר- מודיעיןמזרח

054-8058083FALSEת שילת מאחורי בית גלי"אזהמודיעיןמזרח

"מודיעיןמזרח 052-6605209FALSEליד ליגד סנטר"- דלק

"מודיעיןמזרח 443כביש " אלון  .054-7560490TRUE

"מודיעיןמזרח 050-2224214052-5026944FALSEהרכס בדרך לליגד סנטר' שד"- פז

02-6509371050-2401040FALSE צמוד למוסך אבי12החרובית' רחמישור אדומיםמזרח

"אילתדרום 10050-8927897TRUEכרמל ' רח"- דלק

"אשדודדרום 052-7361992TRUEניר גלים ביציאה מאשדוד"- פז

0548013366FALSEבני ברית' דלק  מנטה שדאשדודדרום

"אשדודדרום 052-5651472FALSEשדרות בני ברית- סונול

052-5651472FALSE"תפוז  "18בן גוריון ' שדאשדודדרום

108-8564755050-2210259FALSEגל ראשונים אורט אשדודדרום

050-5300556FALSEעד הלום" פז"אשדוד דרום אשדודדרום

"אשדודדרום 7057-3933000FALSEהמדע ' אזור תעשייה צפוני רח"- דלק

054-6492882TRUE"דניאל"תחנת דלק אשדודדרום

"אשדודדרום 1054-6081802FALSEבכניסה הדרומית  בגין " סונול

64050-8127776FALSEאבן עזרא - מיקהאשקלוןדרום

30507377710FALSEהכישור -מיקהאשקלוןדרום

"אשקלוןדרום 08-6750563052-2705860FALSE ליד מכון רישוי28ל  "צה"- דלק

"באר טוביהדרום 050-9039920FALSEאזור תעשייה ליד תנובה"- דלק

"באר שבעדרום 08-6109444FALSEמול בית החייל"- סדש

08-6651650053-280-0019FALSEקניון הנגבבאר שבעדרום

052-2968253TRUEהמלאכה בית המונית- באר שבעבאר שבעדרום

054-7414296TRUE  אזור תעשייה עמק שרה11המנוף ' רחבאר שבעדרום

4054-8048994FALSEדרך חברון -השריף באר שבעדרום

"באר שבעדרום 2054-8048994FALSEפנחס החוצב  "- דיסקאונט
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תחנות שטיפומט

05025065380527798634FALSEנוקה-קריית אסולין באר שבעדרום

"גן יבנהדרום 4050-7363577050-7363577FALSEכביש "- אלון

054-6733676FALSEאזור תעשייה-סונול דימונהדרום

08-9930524FALSEאיתוראן-אברהם רוזמן ' רח" טן"מול נתיבותדרום

"צומת ראםדרום 40054-9253567TRUEכביש -אלון

"קריית גתדרום 08-6603186050-6668613FALSEקריית גת"- פז

"קריית גתדרום 050-6668613054-4951463FALSEבכניסה"- דלק

"שדרותדרום 050-5282020FALSEליד מכללת ספיר"- דלק
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