
כתובתשם תחנה עיר

אור יהודה, 6יוני נתניהו אור יהודהאור יהודה 

 אזור, 8דרך ירושלים צבראזור 

מול מרכז חיזוי בית דגן   (אשדוד-תל אביב )  4כביש סייריםבית דגן 

 מול המכון הוטרינרי, ראשון לציון- כביש בית דגןנחלת יהודהבית דגן 

 על יד קוקה קולה, בני ברק, כביש גההיציבבני ברק 

 בכניסה לקיבוץ גבעת ברנר40כביש נויהגבעת ברנר 

גבעת שמואל, 4כביש אורלי גההגבעת שמואל 

 הרצליה, 74הרב קוק הרצליה עירהרצליה 

בכניסה להרצליה, מחלף הסירה, 2' כביש מסאשלהרצליה 

יציאה מהרצליה לכיון תל אביב, כביש החוף - 2' כביש מסרוניתהרצליה 

חולון, כיכר קוגל, 1שדרות לוי אשכול (קוגל)חולון חולון 

חולון, 6האורגים קרית שרתחולון 

חולון, ח וולפסון"מול בי, 1הלוחמים מויאלחולון 

 יבנה, (דרך הים)הסנדרין רשף יבנהיבנה 

יבנה, 5המייסב יבנה הירוקהיבנה 

 יהוד, 21אלטלף יהודיהוד 

 בכניסה לכפר הבפטיסטים, הירקוניםשיאונהירקונים 

.בכניסה לכפר ויתקין- כביש החוף  - 2' כביש מסחופיתכפר ויתקין

כפר סבא, לב-מול חטיבת ביניים בר, בן יהודהשרוניםכפר סבא 

כפר סבא, פינת הפועל, 32ש "התעאיצטדיון כפר סבאכפר סבא 

כפר סבא מזרח, 55ת עתיר ידע ליד כביש "אכפר סבא מזרחכפר סבא 

לוד, יוספטל' שכ, 6חטיבת יפתח יוספטללוד 

לוד, 7אבא הילל סילבר ויסוצקילוד 

. ליד הכניסה למזכרת בתיה411כביש מזכרת בתיהמזכרת בתיה 

 נס ציונה צומת גן הורדים- כביש ראשון לציון מנחםנס ציונה

צומת אור יהודה- כביש מסובים יהוד סביוןסביון 

מרכז



כרכור- רחוב המושב כביש פרדס חנה כרכורפרדס חנה כרכור 

פתח תקוה, 2הירקונים פתח תקווה צפוןפתח תקוה 

פתח תקוה, 6בוטינסקי 'זפתח תקווה עירפתח תקוה 

 פתח תקווה , 63בוטינסקי 'זגעשפתח תקוה 

פתח תקוה, 8היצירה קרית אריהפתח תקוה 

פתח תקוה, קרית אריה, 37גיסין איצטדיון פתח תקווהפתח תקוה 

פתח תקוה, דרך יצחק רביןנווה עוזפתח תקוה 

קריית אונו, 23לוי אשכול קרית אונוקריית אונו

ת עקרון"אזה, המלך חסן השניקרית עקרוןקרית עקרון 

ראשון לציון, 15הרצל עוז ראשוןראשון לציון 

 מערב ראשון לציון, 7רוזנסקי מערב ראשוןראשון לציון 

ראשון לציון, ליד הסופרלנד, מרילנד' שדסופרלנדראשון לציון 

צ"ראשל, 9ורשבסקי (היונה)שמוטקין ראשון לציון 

.בכניסה למכללת רופין, 4כביש זךרופין 

 רחובות, 41הרצל רמה רחובותרחובות 

רחובות, ת רכטמן"א, קלמן גבריאלוב פינת היצירה(רכטמן)משה רחובות 

רמלה, 89הרצל רמלה קטנהרמלה 

רמלה, 117הרצל רמלה גדולהרמלה 

דרך ירושלים-כביש עוקף רמלהעוקף רמלהרמלה 

בין בילו לרמלה, 40כביש בית מוררמלה 

רמת גן, 66בוטינסקי 'זרמה רמת גןרמת גן 

 רמת גן, 2הראשונים עלית רמת גןרמת גן 

 גבעתיים/ רמת גן, 15אלוף שדה אלוף שדהרמת גן 

 רמת גן, 37בוטנסקי 'זעוז רמת גןרמת גן 

תל אביב, 188הרצל אבו כבירתל אביב 

תל אביב, 35אילת  נווה צדקתל אביב 

תל אביב, 42יצחק שדה טל הגשרתל אביב 

תל אביב, 126דרך הטייסים זיו אוןתל אביב 

תל אביב, 136דרך נמיר הירקוןתל אביב 

 תל אביב, מול גני התערוכה, רוקח' שדיריד גדולהתל אביב 



תל אביב, ליד גני התערוכה, רוקח' שדיריד קטנהתל אביב 

 תל אביב, 13דרך השלום השלוםתל אביב 

תל אביב, 9ירמיהו ירמיהותל אביב 

תל אביב, 46בן צבי ' שדבן צביתל אביב 

תל אביב (מול בית גיבור), 7קויפמן פז גןתל אביב 

תל אביב, 24סעדיה גאון רשף תל אביבתל אביב 

תל אביב, רמת החייל, 33הברזל הברזלתל אביב 
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.אור עקיבא, בצמוד לקניון אורות, הנשיא פינת קופלביץ' שדאורותאור עקיבא 

6מחלף באקה יציאה לכביש - באקהבאקה אל גרביהבאקה אל גרביה 

בנימינה, ת"א, (מאחורי פסי הרכבת)הטחנה (בנימינה)יסמין בנימינה 

.דיידה מכר'בכניסה לכפר גגדיידהגדיידה מכר 

מנחם בגין'  בשד1' מטר דרומית לבית מס 300גדרהגדרה 

.גוש חלב- ש 'ג, בכניסה לגוש חלב כביש צפת מעלותגוש חלבגוש חלב 

. בכניסה לגרנות הגליל899' כביש מסגרנות הגלילגרנות הגליל

.דיר אל אסד, צפת- כביש עכו בעינהדיר אל אסד 

צומת חדרה, חדרה-  חיפה 4כביש חדרהחדרה 

 חיפה, 64חטיבת גולני חיפה מזרחחיפה 

 חיפה, 25החלוץ הדרחיפה 

 חיפה, מרכז הכרמל, 132הנשיא ' שדהר הכרמלחיפה 

ביציאה מחיפה, ההגנה' שדחוף הכרמלחיפה 

חיפה, צומת רופין- א"דרך פיקרוממהחיפה 

חיפה, כרמל צרפתי, 1אליהו חכים סטלה מאריסחיפה 

חיפה, פינת רחוב פלימן מול קניון חיפהקיט ונופשחיפה 

חיפה, מול קניון לב המפרץ, דרך העמקים, 75כביש לב המפרץחיפה 

 טבריה, אלחדיףטבריה עיר טבריה 

 טבריה, 37הגליל עוז טבריהטבריה 

צפון



. כניסה לטבריה ממערב77צומת מצפה גולןטבריה 

טבריה עילית, ת חדש"א, הנשיא ויצמןטבריה עיליתטבריה 

בכניסה לישוב כפר טירה מכיוון כפר סבאטירהטירה 

.כביש מגידו יוקנעם, בכניסה למושב היוגבהיוגביוקנעם 

 יוקנעם 5התעשייה יוקנעםיוקנעם 

 בכניסה לקיבוץ יפעתיפעתיפעת 

ירכאירכאירכא 

.בכניסה לכפר ויתקין- כביש החוף  - 2' כביש מסחופיתכפר ויתקין

 כפר יאסיףכפר יאסיףכפר יאסיף 

.בכניסה לכפר קרע, נחל עירון, כביש מגידו חדרהגיא עירוןכפר קרע 

. מרכז כפר תבור לכיוון צפון65כביש כפר תבורכפר תבור 

.ת כרמיאל"א, כביש עכו צפת, מעלה כמוןכרמיאלכרמיאל 

כרמיאל, ל"פינת קק, 1דרור דרור כרמיאלכרמיאל 

.כביש בין צומת צלמון לצומת מגדל, אחרי מגדלמפגש ארבלמגדל 

מגדל העמק, ת רמת גבריאל"א, 22המדע ' שדמגדל העמקמגדל העמק 

.דל כרום'מג, צפת- עכו , 85כביש בית הכרםמגדל כרום 

.מעלות תרשיחא, כניסה מערבית, ג המעפילים"מ' שדמעלותמעלות תרשיחא 

. לכיוון צומת גולני65כביש מצפה טורעאןמצפה טורעאן

. מול הכניסה לנהריה4כביש נהריהנהריה 

נהריה, אזור התעשיהלוחמי הגטאותנהריה 

 נצרת עלית, 25מעלה יצחק נצרת עיליתנצרת עילית 

ביציאה לכיוון חיפה, כביש ראשי עוספיהעוספיהעוספיה 

.עכו, מצומת עכו צפון דרומה על דרך הארבעהעכו צפוןעכו

 עכו, 7דרך הארבעה עכו עירעכו

עפולה, חטיבה תשע עפולה עיר עפולה 

עפולה, כביש התענכיםתענכיםעפולה 

בית שאן- עפולה, 71' כביש מסאון עפולהעפולה 

.צומת עתלית- חיפה תל אביב הישן  - 4' כביש מסעתליתעתלית 

 מול מחנה המעפילים, בכניסה לעתליתמבוא עתליתעתלית 

צפת, דרך העצמאות מול תחנה מרכזית אגדצפתצפת 



.ת קרית ביאליק לכיוון צפון"א, דרך עכו חיפהביאליקקריית ביאליק 

.קרית חיים, ליד הום סנטר, 13האיצטדיון הדגןקריית חיים 

קרית מוצקין, 3ירושלים ' שדכורדניקריית מוצקין 

 קרית שמונה, שדרות תל חיקרית שמונהקריית שמונה 

קרית שמונה, 899 עם כביש 90מפגש כביש צומת כוחקריית שמונה 

 בכניסה לטבעון, 2האלונים טבעוןקרית טבעון 

ת לימן"א, ראש הנקרה- כביש נהריה סולם צורראש הנקרה 

.דרך הגליל ליד תחנת משטרת ראש פינהראש פינהראש פינה 
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בכניסה המזרחית של הוד השרון,  מול מושב אלישמע40כביש אלישמעאלישמע 

בכניסה לאלפי מנשה, צומת טל עופרהטל עופרהאלפי מנשה 

 .79כביש , בצמוד למכון רישוי אפקאפק החדשהאפק 

הכניסה לרחוב מוריה אונברסיטת אריאלפז אריאלאריאל 

הוד השרון/רמתיים, 98דרך השרון הוד השרוןהוד השרון 

מושב חגור, צומת קיבוץ חורשים, 444כביש חגורחגור 

.קיסריה, מחלף קיסריה ליד תחנת הכח- כביש החוף  - 2' כביש מסקיסריהקיסריה

רמת השרון, 199משה סנה טופזרמת השרון 

 ת רעננה"אזה, 36הנופר הנופררעננה 

 ביציאה מכוכב יאירכוכב יאירכוכב יאיר 

 ליד הכניסה לכוכב יאיר444כביש און כוכב יאירכוכב יאיר 

כתובתשם תחנה עיר

בית שמש- כביש שער הגיא בית שמשבית שמש 

בית שמש, אזור תעשיה צפוניהצומת בית שמשבית שמש 

שרון

ירושלים והסביבה



ירושלים, 11דרך בית לחם בקעהירושלים 

ירושלים, 19המלך דוד המלך דודירושלים 

ירושלים, 44שבטי ישראל מאה שעריםירושלים 

 תל אביב- כביש ירושלים, מחלף שער הגיאשער הגיאירושלים 

ירושלים, שדרות בן צביבר כוכבאירושלים 

ירושלים, גולומברמת דניהירושלים 

 ירושלים, פארן' רחרמת אשכולירושלים 

ירושלים, 1פיקוד מרכז מנדלבאוםירושלים 

ירושלים, דרך הנרייטה סאלדקריית מנחםירושלים 

 ירושלים, ת תלפיות"אזהתלפיותירושלים 

 ירושלים-כביש בית שמשצומת האלהירושלים 

ירושלים, שכונת גילה, אונטרמןגילהירושלים 

ירושלים, ת גבעת שאול"א, 1עקיבא אזולאי כנפי נשריםירושלים 

 פסגת זאב, שדרות משה דייןפסגת זאבירושלים 

ירושלים, 99דרך חברון אלנביירושלים 

חניון מוזיאון ישראלמוזיאוןירושלים 

מודיעין, ליגד סנטר- ציר תנועה ל, הרכס' שדמודיעיןמודיעין מכבים רעות 

מודיעין, אזור התעשיה ישפרו סנטרמודיעין החדשהמודיעין מכבים רעות 

מישור אדומיםמישור אדומיםמישור אדומים 

בית שמש-כביש שער הגיאמסילת ציוןמסילת ציון 

.בכניסה לקרית ארבע, 60כביש קרית ארבעקריית ארבע 

חבל מודיעין. ת.א, 1הרימון שוהםשוהם 

 ירושלים-א"כביש ת, צומת שורששואבהשורש 

כתובתשם תחנה עיר

אופקים, שדרות הרצלאופקיםאופקים 

אילת, ששת הימים מול מפעלי תובלהאדום אילתאילת 

אשדוד, ת הקלה"א, בני ברית' שדאשדוד עיראשדוד

דרום



יציאה צפונית של אשדוד ליד ניר גליםניר גליםאשדוד

אשדוד, ת עד הלום"א,  אשדוד אשקלון4כביש עד הלום אשדוד 

אשדוד, 3הבושם (מנרב)הבושם אשדוד 

אשדוד, הרצלגבריאלאשדוד 

צומת אשקלוןאשקלון דודאשקלון

אשקלון, כביש צומת סילבר - 4כביש סילבראשקלון

אשקלון, 10ככר צפניה אפרידראשקלון

אשקלון, 6אקסודוס אקסודוסאשקלון

N/A#אשקלון דרוםאשקלון 

מול בית החייל באר שבע, ירושלים' שדבאר שבע צפוןבאר שבע 

באר שבע, 1דרך חברון באר שבע מרכזבאר שבע 

באר שבע, מרכז הנגב, דרך מצדהכרמיבאר שבע 

באר שבע , 8דרך פועלי בניין קריית הממשלהבאר שבע 

באר שבע, 266דרך מצדה נאות מדברבאר שבע 

באר שבע-כביש בית קמה, דרך הנשיאיםהנשיאיםבאר שבע 

באר שבע, צומת מגן, כביש מגן מבטחיםאשכולבאר שבע 

באר שבע, ליד האיצטדיון, דרך שמשוןאיצטדיון באר שבעבאר שבע 

צומת בית קמהבית קמהבית קמה 

בית קמההשקמהבית קמה 

 בית שאן, 304שאול המלך בית שאן בית שאן 

ת דימונה"א, כביש באר שבע סדוםדימונהדימונה 

אתר עבדת, מצפה רמון-ש"כביש בעובדתעובדת 

 בכניסה למושב עין ורדעין ורדעיו ורד 

מושב עין חצבה, כביש הערבהחצבהעין חצבה 

ערד, אזור התעשיה בכניסה לעיר, 3שמיר ערדערד 

(צומת מסמיה כביש קרית מלאכי) 40 עם כביש 3צומת כביש צומת ראםצומת ראם 

 קריית גת, 3הדרום ' שדקרית גתקריית גת 

 קריית מלאכי, ל"צה' רחקריית מלאכיקריית מלאכי

קרית מלאכי-  צומת ראם 4כביש  - 40כביש ברוריםקריית מלאכי 

 שדרות, ת חדש"אזהשדרותשדרות 



 בכניסה לישוב תל שבעתל שבעתלשבע 


