
רשימת תחנות דלק שומרות שבת

יישר כח לארגון "השבת הציבורית" על הטבלאות המפורטות

והשמאלית מחללת שבת.הימנית שומרת שבת  כשנוסעים מירושלים לגבעת זאב, מנטהתחנת דלק 
התחנן אליהם כמה פעמיםט"א  והרב דב קוק שלי התחנה העיקרית המרכזית מחללת שבת בפרהסיא,בטבריה,

לעומת זאת תחנת דלק 'דרכי מרים' שומרים שבת. והם לא פירשו.

שדרות הרצל, אופקיםפזדרוםאופקים
, א.ת. צפוני אופקים1רח. הרצל סונולדרוםאופקים
אופקים, א.ת. רח. ז'בוטינסקיטןדרוםאופקים
 , ליד שוקניוןSכביש דור אלוןדרוםאשדוד
צומת ניר גלים, אשדודפזדרוםאשדוד
, אשדוד18האורגים סונולדרוםאשדוד
6רח. הבושם פזדרוםאשדוד
בעורף נמל אשדודפזדרוםאשדוד
בעורף נמל אשדודפזדרוםאשדוד
שדרות בני ברית, רובע ו'סדשדרוםאשדוד
רח. ביאליק פינת החשמל, שכונת שמשוניםפזדרוםאשקלון

א.ת. באר טוביהדור אלוןדרוםבאר טוביה
מרכז גילת, באר שבעדלקדרוםבאר שבע
רח. המלאכה, יציאה דרומית, באר שבעסונולדרוםבאר שבע

 ק"מ מערבית לצומת גבעתי1 פלוגות - אשקלון, 35כביש סדשדרוםברכיה
א.ת. ליד פנצריית קובידור אלוןדרוםדימונה
 ק"מ מערבית לצומת הודיה1 אשקלון - קרית מלאכי, 3כביש סדשדרוםהודיה
רח. דרך יבנה, יציאה דרומית מהעיר יבנהדור אלוןדרוםיבנה

מושב יד בנימיןדלקדרוםיד בנימין
, בכניסה למושב יסודות3כביש דור אלוןדרוםיסודות

מושב מבקיעיםדלקדרוםמבקיעים
דרך מיתר, בכניסה למיתר (נקרא גם אברהם מיתר)דלקדרוםמיתר

רח. בני עקיבא פינת הירדן, נתיבותסונולדרוםנתיבות
א.ת. נתיבותפזדרוםנתיבות
א.ת. נתיבותסונולדרוםנתיבות
, דרום נתיבות2רח. ירושלים דלקדרוםנתיבות
נתיבות, רח. יוסף סמילוטןדרוםנתיבות

, בכניסה ל א.ת. ערד4רח. שמיר דור אלוןדרוםערד
 אשקלון - נתיבות- באר שבע, צומת גילת25כביש סדשדרוםצומת גילת

41כביש הכניסה למושב יבנה, וכביש מס. דור אלוןדרוםקבוצת יבנה
, קרית גת (מול המישטרה)18דרך הדרום דלקדרוםקרית גת
, קרית גת3שדרות דרום פזדרוםקרית גת
דרך הדרום, קרית גתדלקדרוםקרית גת

צומת מסמיה, כביש קרית מלאכיפזדרוםקרית מלאכי
צה"ל, קרית מלאכיפזדרוםקרית מלאכי
, קרית מלאכי1רח. פקר דלקדרוםקרית מלאכי

שדרותסונולדרוםשדרות
א.ת. הר טוב, בית שמשדור אלוןירושליםבית שמש
צומת גבעת זאב ירושליםדלקירושליםגבעת זאב
צומת גוש עציוןדלקירושליםגוש עציון

מושב זכריהסונולירושליםזכריה
שד. בן צבי (לוי עזרא יוסף ובניו)פזירושליםירושלים
רח. בית הדפוספזירושליםירושלים
בכניסה לירושלים בגינות סחרוב ימינה, גבעת שאולדור אלוןירושליםירושלים
 (הכניסה לעיר)1שד ויצמן סונולירושליםירושלים
רח. הסדנא, א.ת. תלפיות.דלקירושליםירושלים
 (הכניסה לעיר)3שד. ויצמן פזירושליםירושלים
, פינת כנפי נשרים.2המלמד סונולירושליםירושלים
, ירושלים4האומן יעדירושליםירושלים
)1 (ביציאה לכיוון גינות סחרוב) (רח. עקיבא אזולאי 1חפצדי נחום פזירושליםירושלים
44שבטי ישראל פזירושליםירושלים
המרכז המסחרידלקירושליםירושלים
שד. משה דייןפזירושליםירושלים
רח. כיסופים, שכונת רמותסונולירושליםירושלים
5פארן פזירושליםירושלים
הר החוצבים, שד. גולדה מאירפזירושליםירושלים
, פינת הטורים170יפו דלקירושליםירושלים
א.ת. תלפיותפזירושליםירושלים

מכמש, צומת כוכב יאיר בית אלדלקירושליםכוכב יאיר



צומת כפר אדומים, כביש ירושלים - יריחוסונולירושליםכפר אדומים
יער בית"ר, מבוא בית"רסונולירושליםמבוא בית"ר
מושב מבוא בית"רדלקירושליםמבוא בית"ר

מישור אדומיםדלקירושליםמעלה אדומים
כביש ירושלים יריחופזירושליםמעלה אדומים

עופרה, כביש חוצה שומרוןפזירושליםעופרה
עליסונולירושליםעלי

קרית ארבעפזירושליםקרית ארבע
אלקנהדור אלוןמרכזאלקנה
מושב אמונים (פנצ'ריה בלבד?)סונולמרכזאמונים
רח. בני ברית, בכניסה לאשדודסונולמרכזאשדוד

 מרכז מסחרי, בארות יצחק40כביש טןמרכזבארות יצחק
, בני ברק7רחוב החשמונאים פזמרכזבני ברק
, בני ברק10הירון דלקמרכזבני ברק
, בני ברק12רח. כהנמן סונולמרכזבני ברק
, בני ברק96כהנמן דלקמרכזבני ברק
, בני ברק (מול קניון איילון)60מבצע קדש דור אלוןמרכזבני ברק
, בני ברק137ז'בוטינסקי דור אלוןמרכזבני ברק
, בני ברק5ז'בוטינסקי דור אלוןמרכזבני ברק
בני ברק, כביש גהה, על יד קוקה קולהפזמרכזבני ברק

, בת ים42רח. ירושלים דור אלוןמרכזבת ים
1גבעת שמואל, כביש גהה - יונה שפינדל פזמרכזגבעת שמואל

, הרצליה74הרב קוק פזמרכזהרצליה
, הרצליה פיתוח2שנקר פזמרכזהרצליה
דרך ירושלים, הרצליהדלקמרכזהרצליה

חדרה, א.ת. דרומי (ליד הום סנטר)טןמרכזחדרה
רח. פרידלנדר, א.ת. חדרה מול אליאנסדור אלוןמרכזחדרה
4חדרה, כביש דלקמרכזחדרה
, חולון. א.ת.35המרכבה סונולמרכזחולון
, א.ת. חולון14המרכבה דלקמרכזחולון

, כפר סבא2תע"ש דלקמרכזכפר סבא
, כפר סבא20ויצמן סונולמרכזכפר סבא

כביש פתח תקווה - לודסונולמרכזלוד
מושב קדומיםדלקמרכזמושב קדומים
מושב משואות יצחקסונולמרכזמשואות יצחק

, נתניה48הרצל פזמרכזנתניה
מתחת לגשר נתניה, כביש ת"א - נתניהסונולמרכזנתניה
, אזור תעשיה נתניה55פנקס תפוזמרכזנתניה

א.ת. עמק חפרטןמרכזעמק חפר
א.ת. סגולה, פתח תקווהדלקמרכזפתח תקווה
, קרית מטלון, פתח תקווה53הסיבים דלקמרכזפתח תקווה
, א.ת. סגולה, פתח תקווה5דרך מרכוס דלקמרכזפתח תקווה
, פתח תקווה7ז'בוטינסקי פזמרכזפתח תקווה
, פתח תקווה2הירקונים פזמרכזפתח תקווה
, פ"ת1רח. הירקונים דור אלוןמרכזפתח תקווה

צומת מסובים,דור אלוןמרכזצומת מסובים
מושב צפריהסונולמרכזצפריה
צריפין, מתחם השוק הסיטונאיסונולמרכזצריפין

, קרית גת2דרך הדרום סונולמרכזקרית גת
קרני שומרוןפזמרכזקרני שומרון

, ראש העין1שד. שלמה המלך סונולמרכזראש העין
א.ת. פארק סיביל, ראש העיןדור אלוןמרכזראש העין

, א.ת. ישן ראשון לציון32משה בקר דלקמרכזראשון לציון
ראשון לציוןפזמרכזראשון לציון
, ראשל"צ28דרך המכבים דור אלוןמרכזראשון לציון

רח. גבריאלוב, רחובות, א.ת.פזמרכזרחובות
א.ת. רמלה, ליד כלא איילוןסונולמרכזרמלה
הר עצמון, א.ת. נשר, רמלהדלקמרכזרמלה
א.ת. רח. היצירהטןמרכזרמלה
כפר רנטיסדלקמרכזרנטיס
, רעננה2רח. הנופר דלקמרכזרעננה
שד. ירושלים, רעננהדלקמרכזרעננה

, שכונת התקוה, ת"א42דרך ההגנה פזמרכזתל אביב
, ת"א4רח. המלאכה סונולמרכזתל אביב
, יפו26רח. קיבוץ גלויות סונולמרכזתל אביב
, רמת החייל, ת"א33הברזל פזמרכזתל אביב
8רח. הדקל דור אלוןמרכזתל מונד

אור עקיבא, קניון אורותפזצפוןאור עקיבא
), ליד צומת אחיהוד85כביש עכו - כרמיאל (טןצפוןאחיהוד

, צומת קיבוץ בית השיטה71כביש דור אלוןצפוןבית השיטה
א.ת. בית שאןדלקצפוןבית שאן
, בית שאן304המלך שאול פזצפוןבית שאן

ג'ת הגליליתדלקצפוןג'ת הגלילית



צ'ק פוסט, חיפהסונולצפוןחיפה
, חיפה90העצמאות סונולצפוןחיפה
, ליד שיבת ציון (מרכז שקמונה), קרית הממשלה2פל - ים דור אלוןצפוןחיפה
, חיפה8רח. נתנזון דלקצפוןחיפה
, לב המפרץ149שד. ההסתדרות דלקצפוןחיפה
מתחם מת"מ, חיפהדלקצפוןחיפה
, צ'ק פוסט, חיפה5רח. מקלף דלקצפוןחיפה
, חיפה20רח. יעקב מושלי טןצפוןחיפה
כביש קישון, אזור הנפט, חיפהסונולצפוןחיפה
שד. ההסתדרות, צומת וולקן, חיפהפזצפוןחיפה

, בכניסה לחצור הגלילית90כביש דור אלוןצפוןחצור הגלילית
חצור הגלילית, ליד הקניוןדור אלוןצפוןחצור הגלילית

6ביאליק באר מריםצפוןטבריה
א.ת. טבריה עיליתטןצפוןטבריה
דינילוף סנטר, טבריהדלקצפוןטבריה
רח. העמקים, טבריהדלקצפוןטבריה
כפר טובא, ליד כפר הנשיאדלקצפוןטובא

כפר טורעאןסונולצפוןטורעאן
המושבה יקנעם, הכביש הישן יקנעם - מגידודלקצפוןיוקנעם

כפר חסידים א', כביש צומת יגור - שפרעםסונולצפוןכפר חסידים
מיגדלסונולצפוןמגדל

)3א.ת. דרומי, מגדל העמק (מתחם דלקצפוןמגדל העמק
מגדל העמקסונולצפוןמגדל העמק

א.ת. חדש רח. החרושתטןצפוןמעלות
בית חולים נהריהדלקצפוןנהריה

בכניסה לניר דוידדלקצפוןניר דויד
בכניסה למושב ניר יפה - תענכ"יםטןצפוןניר יפה

כביש עוקף נצרתדלקצפוןנצרת
רחוב בר יהודה, תל חנן, נשרסונולצפוןנשר

בכניסה לכפר עילוטסונולצפוןעילוט
, עכו43דרך הארבעה פזצפוןעכו

, עפולה9קהילת ציון יעדצפוןעפולה
א.ת. א' רח. קדרון, עפולהטןצפוןעפולה

צומת מירון - צפתדלקצפוןצפת
צפת, כיכר העצמאות ליד תחנת אגדפזצפוןצפת
א.ת. ישןטןצפוןצפת
, מתחם דובק, צפת2רח. ויצמן סונולצפוןצפת
, צפת7שערי העיר דלקצפוןצפת

קניון חוצות, קצריןסונולצפוןקצרין
קרית אתא, כביש קרית ביאליקסונולצפוןקרית אתא
,  אחים כדורי37רח. זבולון דור אלוןצפוןקרית אתא

מרכז צבי, קרית שמונהסונולצפוןקרית שמונה
א.ת. דרומיטןצפוןקרית שמונה


