
 

 

   ?עוצרים לתדלק או לשתות קפה בדרך ליעד

  �� חוצה צפון באחת מתחנות הדלק של פז 6על הדרך תוכלו לשלם חשבונית של כביש 

לנוחיותכם, השירות התרחב לתחנות נוספות! ניתן לשלם גם ללא החשבונית עצמה, על פי מספר 

  .תעודת זהות ומספר הרכב ולהמשיך את היום שלכם בראש שקט

 .לכם נסיעה נעימה מאחלים

  YELLOWהשירות ניתן בתחנות הבאות, בחנויות הנוחות של 

 מצומת עכו צפון דרומה על דרך הארבעה, עכו. עכו צפון ⭐

  , עכו7דרך הארבעה  עכו עיר⭐

  שדרות תל חי, קרית שמונה קרית שמונה⭐

 מול הכניסה לנהריה. 4כביש  נהריה⭐

 אש פינה.דרך הגליל ליד תחנת משטרת ר ראש פינה⭐



 דרך העצמאות מול תחנה מרכזית אגד, צפת צפת ⭐

 ראש הנקרה, א"ת לימן -כביש נהריה  סולם צור⭐

 מעלה כמון, כביש עכו צפת, א"ת כרמיאל. כרמיאל⭐

 שד' מ"ג המעפילים, כניסה מערבית, מעלות תרשיחא. מעלות⭐

 אחרי מגדל, כביש בין צומת צלמון לצומת מגדל. מפגש ארבל⭐

 גוש חלב. -בכניסה לגוש חלב כביש צפת מעלות, ג'ש  גוש חלב⭐

 בכניסה לגרנות הגליל. 899כביש מס'  גרנות הגליל⭐

 לכיוון צומת גולני. 65כביש  מצפה טורעאן⭐

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

 , פינת קק"ל, כרמיאל1דרור  דרור כרמיאל⭐

 אזור התעשיה, נהריה לוחמי הגטאות⭐

 , קרית שמונה899עם כביש  90מפגש כביש  חצומת כו⭐

 צפת, דיר אל אסד. -כביש עכו  בעינה⭐

  כפר יאסיף כפר יאסיף⭐

 בכניסה לכפר ג'דיידה מכר. גדיידה⭐

 ירכא ירכא⭐

 חטיבה תשע , עפולה עפולה⭐

  , בית שאן304שאול המלך  בית שאן ⭐

  אלחדיף, טבריה טבריה ⭐

 לכיוון צפון.מרכז כפר תבור  65כביש  כפר תבור⭐

  , טבריה37הגליל  עוז טבריה⭐

  בכניסה לקיבוץ יפעת יפעת⭐

 כניסה לטבריה ממערב. 77צומת  מצפה גולן⭐

 בכניסה למושב היוגב, כביש מגידו יוקנעם. היוגב⭐

 כביש התענכים, עפולה תענכים⭐

 בית שאן -, עפולה71כביש מס'  און עפולה⭐

 ריה עיליתהנשיא ויצמן, א"ת חדש, טב טבריה עילית⭐

  , נצרת עלית25מעלה יצחק  נצרת עילית⭐

 , א"ת רמת גבריאל, מגדל העמק22שד' המדע  מגדל העמק⭐



 , )רחוב הבנקים(, חיפה16עין דור  אורלי⭐

  , חיפה64חטיבת גולני  חיפה מזרח⭐

  , חיפה25החלוץ  הדר⭐

  , מרכז הכרמל, חיפה132שד' הנשיא  הר הכרמל⭐

  ה לטבעון, בכניס2האלונים  טבעון⭐

 דרך עכו חיפה, א"ת קרית ביאליק לכיוון צפון. ביאליק⭐

 שד' ההגנה, ביציאה מחיפה חוף הכרמל⭐

 , כרמל צרפתי, חיפה1אליהו חכים  סטלה מאריס⭐

 פינת רחוב פלימן מול קניון חיפה, חיפה קיט ונופש⭐

 , ליד הום סנטר, קרית חיים.13האיצטדיון  הדגן⭐

 , ביציאה לכיוון חיפהכביש ראשי עוספיה עוספיה⭐

 , דרך העמקים, מול קניון לב המפרץ, חיפה75כביש  לב המפרץ⭐

  .79בצמוד למכון רישוי אפק, כביש  אפק החדשה⭐

 , קרית מוצקין3שד' ירושלים  כורדני⭐


