
שבט תשע"ו (1.16)ב"ה
רשימה של תחנות תידלוק בסונול למשואות יצחק

" כדי להוזיל את המחיר.תידלוק בשרות עצמינא לבחור תמיד במסלול "
באילת בגלל פטור ממע"מ עדיף לתדלק באופן פרטי !

כתובתשם התחנהשם הישובאזור
כביש 4,ביציאה מנהריה לכיוון עכונהריהנהריהצפון

כביש 4,ביג מושב רגבהרגבהרגבה
א.ת. דרומי("גליל עליון") קרית שמונה-כביש 90קרית שמונהקרית שמונה

א.תעשיה,ליד הקניון,בכביש כניסה ליקבי רמת הגולןקצריןקצרין
ראש פינה-כביש מס' 90 לכיוון צפוןכוכב הצפוןראש פינה

א.תעשיה טבריה עילית,על יד כביש 77 צומת פוריהטבריה עיליתטבריה
ביציאה מכביש 70-על כביש 672 לכיוון דלית אל כרמלשער הכרמלמחלף אליקים

א. תעשיה חורפיש-כביש 89חורפישחורפיש
כביש 85 בכניסה לכרמיאלשרותי כרמיאלכרמיאל

כפר אבו סנאן-כביש 70 בין צומת יסיף לצומת כבריאבו סנאןאבו סנאן
כפר תמרה-כביש 70 בין שפרעם לצומת אחיהודתמרה כביש 70תמרה

כביש 77 ,בכניסה לטורעןצומת גולניצומת גולני
כביש 77,צומת בית רימוןבית רימוןבית רימון
כביש 745,נצרתריינהכפר ריינה

ביציאה מחיפה לכיוון תל אביב-רחוב ההגנהשער העליהחיפה
כביש עכו חיפה-צומת כפר מסריקמפגש נעמןכפר מסריק

צומת מחנה המעפילים -עתליתעתליתעתלית
כביש 73,על יד קיבוץ שרידקיבוץ שרידקיבוץ שריד

אזור התעשיה בית שאן-על כביש 71בית שאןבית שאן
בית שאן, רחוב הבירה 1מיקהבית שאן

כביש 90,בין בית שאן למחולהשדי תרומותשדי תרומות
כביש 669,בצומת מעלה גלבועבית אלפאבית אלפא

כביש 65,בין צומת גולני לעפולהצומת גזיתגזית
כביש 65,מול מרכז רפואי העמקעפולה עיליתעפולה
אזור תעשייה מזרח,רחוב כורשעפולה מזרחעפולה
ואדי ערה-כביש מס' 65ערערהערערה

צומת פרדס חנה-כביש מס' 65 עירוןפרדס חנה-כרכור
כביש 65 בכניסה לגן שמואלגן שמואלגן שמואל

כביש 4,כיכר צומת חדרה.צומת חדרהחדרה
רחוב המייסדים פינת רחוב נילי,זכרון יעקבזכרון יעקבזכרון יעקב

דרך נמיר 301 ,רמת אביב תל אביבאביבתל אביבמרכז
דרך מנחם בגין 154,קרוב לרחוב הרכבתאיילוןתל אביב
צומת גלילות כביש מס' 2 תל אביב חיפהתחנת החוףתל אביב

רחוב יפת 255 ,ביציאה מיפו דרומה.טלאליפו
רחוב אלוף שדה 101,קרוב לכביש גההמכביםרמת גן

א.תעשיה החדש.רחוב החרושת 2קרן אור יהודהאור יהודה
שדרות רחבעם פינת יוסף ספיר,אזור תעשיה מערבשליראשון לציון

צומת בית עובד-כביש מס' 42בית עובדבית עובד
כפר יונה-כביש 57,על יד צומת השרוןמבוא שומרוןכפר יונה

נחלים-כביש 40 בין לוד לפתח תקוהנחליםנחלים
מושב צפריהצפריהצפריה

לוד-דרך אבא הלל סילברשער לודלוד
צומת שילת-על כביש 443 בן שמן ירושלים שילתמודיעין

שדרות ויצמן 1 רוממה,ביציאה מי-ם לכיוון תל אביב הבירהירושליםירושלים



רחוב דרך בית לחם 2 ,ירושליםגן הפעמוןירושלים
רחוב האומן 1  א.תעשיה תלפיות ירושליםתלפיותירושלים
רחוב דוד בנבנישתי,שדרות מלחה ירושליםמלחהירושלים

כביש 505,בין צומת מעלה אפרים לצומת פצאלמעלה אפריםמעלה אפרים
צומת אלמוג(על יד יריחו)-על כביש מס' 1אלמוגאלמוג

כביש 1,בין יריחו לירושליםכפר אדומיםכפר אדומים
כביש 38,על יד צומת אשתאולהמהפךצומת שמשון
כביש 38,על יד צומת עזקהזכריהמושב זכריה

משואות יצחקמשואות יצחקדרום
דרך הים 3דרך יבנהרחובות

גדרה- רחוב הרצל 4.הבילוייםגדרה
כביש 40, צומת כנות -חצורכנותכנות

רחוב מנחם בגין פינת כביש 5 ,אשדודעד הלום אשדוד
שדרות מנחם בגין פינת רחוב הרצל, אשדודהסיטיאשדוד

כביש 3,צומת מלאכיקסטינהצומת קסטינה
בכניסה הדרומית-רחוב דרך הדרום 2.קרית גתקרית גת

כביש 40,צומת פלוגותצומת פלוגותצומת פלוגות
צומת אשקלון דרוםאשקלון דרומיתאשקלון 
אזור תעשיה צפוני,רח' הפניניםתמרהאשקלון 

צומת יד מרדכייד מרדכייד מרדכי
מושב נהורה, כביש 352נהורהנהורה

בית שקמה כביש 4בית שקמהבית שקמה
הרצל 1 ,א. תעשיה צפוניאופקיםאופקים
דרך סמילו א. תעשיה נתיבותנתיבותנתיבות

דרך מצדה 288 מצדהבאר שבע
ביציאה מבאר שבע צפונההדסבאר שבע
כביש 60 ,א. תעשיה מכתשים,ביציאה לכיוון עומרמכתשיםבאר שבע

כביש 25 -צומת דימונהדימונהדימונה
בכניסה למצפה רמוןמצפה רמוןמצפה רמון

חוף אלמוגאלמוגאילת
בכניסה הצפונית-רחוב דרך הערבהזיו אילתאילת

לתידלוק.התחנה המועדפת ברצוני להדגיש שתחנת "סונול משואות יצחק"נשארה 
.       אליהו לבביעם מיכל דלק מלאאבקש לצאת לנסיעה ממשואות 
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