
Yellowחנויות 

 ומצטרפים לחבילות הסלולרsimרוכשים כרטיס  , Yellowעוברים על הדרך בחנויות 

המשתלמות ביותר באמצעות האתר

אזורישובכתובתמספר תחנהשם התחנהמס סידורי

עפולהבית שאן-  עפולה 71כביש 405און עפולה1

אור עקיבאקניון אורות390אורות2

חיפה(רחוב הבנקים) 16עין דיר 305אורלי3

איכסלבכניסה לאיכסל406איכסל4

אפק79ליד כביש , מרחב מועצה אזורית426אפק החדשה5

ביר אל מכסור79בכניסה ליישוב ביר אל מכסור כביש 425ביר אל מכסור6

בית שאן  שאול  המלך304304בית שאן7

בעיינהכביש עכו צפת)אסד בעיינה -דיר אל)365בעינה8

מגדל כרוםמגדל כרום כביש עכו כרמיאל417בקעת בית הכרם9

טורעןטורען419בקעת טורעאן10

חיפה180יפו 323בת גלים11

דיידה מכר'גדיידה מכר'בכניסה לישוב ג408דידה'ג12

גוש חלבצפת- בכניסה ליישוב גוש חלב כביש מעלות 391גוש חלב13

 ואדי ערה65כביש נחל עירון, חדרה-מגידו, 65כביש 325גיא עירון14

צומת עין חרודבית שאן-  עפולה71' כביש מס346גלבוע15

גרנות הגליל בכניסה לישוב גרנות הגליל899כביש 399גרנות הגליל16

כרמיאל(ליד כפר הילדים)כניסה מערבית לכרמיאל 424דרור כרמיאל17

קרית חיים13האיצטדיון 380הדגן18

חיפה25החלוץ 307הדר כרמל19

היוגב  בכניסה  למושב יוקנעם- כביש מגידו )היוגב )366היוגב20

חיפה שד '  הנשיא315132הר הכרמל21

חדרה4צומת חדרה כביש 308חדרה22

חיפה2יציאה דרומית מחיפה לכביש 333חוף הכרמל23

חיפה64חטיבת גולני 306חיפה מזרח24

 טבעוןבכניסה לטבעון, 2האלונים 326טבעון25

צפון



טבריהאזור תעשייה טבריה עילית409טבריה עילית26

 טבריהאלחדיף' רח322טבריה עיר27

טירת הכרמלבכניסה לטירת הכרמל356טירת הכרמל28

חיפהדרך שמחה גולן 353יזרעאליה29

בנימינהרחוב התחנה 420יסמין בנימינה30

קיבוץ יפעתצומת יפעת בכניסה לקיבוץ345יפעת31

כפר יאסיףמרכז הישוב407כפר יאסיף32

כפר כנא החוצה הכפר בכיוון נצרת754ציר כביש 423כפר כנא33

כפר מנדא784כביש 421כפר מנדא34

כרכורכרכור- כביש פרדס חנה , המושב312כרכור35

כרמיאלת הצפוני של כרמיאל"יציאה אזה/כניסה369כרמיאל36

חיפהמול קניון לב המפרץ392לב המפרץ37

עתליתמול מחנה המעפילים, 7710כביש 418מבוא עתלית 38

נצרתבשכונת ספפרה429מבואות נצרת39

מגדל העמקת רמת גבריאל"אזוה415מגדל העמק40

קרית מוצקיןחיפה לכיוון דרום- כביש עכו327מילואות41

כפר מכרליד כפר מכר, צפת- כביש עכו360מכר42

 מעלותכניסה מערבית לישוב372מעלות43

מגדלמרר-כביש מגדל378מפגש ארבל44

כפר אעבליןכפר אעבלין410מצפה אביב45

טורעןליד צומת גולני413מצפה טורעאן46

 נהריהדרך העצמאות צומת עין שרה מול קניון נהריה316נהריה47

 נהריה נהריה 35לוחמי הגטאות 427נהריה עיר48

צומת המובילצומת המוביל , 77כביש 376נטופה49

נצרת עלית25מעלה יצחק 414נצרת עילית50

נצרתפאולוס השישי332נצרת עץ הזית51

מושב לימן כביש נהריה ראש הנקרה 362סולם צור52

חיפה כרמל צרפתי3אליהו חכים 354סטלה מאריס53

סכניןמרכז הישוב400סכנין54

סכניןמרכז הישוב422סכנין החדשה55

חיפה196דרך יפו 337עוז בת גלים56

טבריה37הגליל 336עוז טבריה57

עכו43דרך הארבעה 338עוז עכו58

עוספיהבכניסה לכפר עוספיה389עוספיה59

נצרתכביש עוקף נצרת349עוקף נצרת60

צפון



עכו   7דרך הארבעה 301עכו עיר61

עכו מול גן הבאהיים4יציאה צפונית של עכו לכביש 300עכו צפון62

פקיעיןרמה- צומת חוסן371פקיעין63

פרדס חנהשדרות הנדיב יציאה מפרדס חנה לכיוון בינימינה318פרדס חנה64

צומת כחצומת כוח, 90כביש 430צומת כוח65

עמק הירדןעמק הירדן- צומת צמח343צמח66

צפתלידתחנת אגד, כיכר העצמאות320צפת67

חיפהמ"פלימן מול מת363קייט ונופש68

קצריןת קצרין" אזוה4' רחוב מס428קצרין69

קרית אתא18הדשנים 329קרית אתא70

קרית ביאליק לכיוון צפון4ת קרית ביאליק בצמוד לכביש "אזה330קרית ביאליק71

קרית שמונה(ד תל חי"ש)יציאה ראשית מקרית שמונה לכיוון דרום 313קרית שמונה72

ראש פינהצפת ליד המישטרה- הכביש הישן ראש פינה 319ראש פינה73

חיפהצומת רופין- א "דרך פיק335רוממה74

כאבולצומת יבור397שער הגליל75

שפרעםואדי אסקוע383שפרעם דרום76

שפרעםבכניסה לשפרעם321שפרעם דרום77

חיפהמפרץ חיפה, 233ההסתדרות 416תדלוקורן78

תמרהאחיהוד- כביש שפרעם 359תמרה 79

ישובי התענךכביש התענכים367תענכים80

כוכב יאירבכניסה לכוכב יאיר238און כוכב יאיר81

אלישמעבכניסה ליישוב אלישמע270אלישמע82

כפר סבאש פינת אפעל"התע235ס"אצטדיון כ83

הרצליה לכיוון צפון בכניסה להרצליה2מחלף הסירה כביש 135אשל הרצליה84

נורדיהכביש נתניה בית ליד בכניסה לנורדיה375בית יצחק85

נתניהקריית השרון, י פינת תום לנטוס"רחוב האר256גשר הארי86

אבן יהודה צומת הדסים4כביש 254הדסים87

רעננהת רעננה"אזה, 36הנופר 241הנופר רענה88

הרצליה74רחוב הרב קוק 113הרצליה עיר89

כפר מונאשחדרה -  בית ליד 4כביש , צומת רופין324זך90

כפר ויתקין לכיוון צפון2מחלף כפר יתקין כביש 342חופית91

טירהמרכז הישוב116טירה המשולש92

אלפי מנשהבכניסה לאלפי מנשה, צומת טל עופרה214טל עופרה93

כוכב יאירביציאה מכוכב יאיר240כוכב יאיר94

ס"כ מול מגה55כביש 251כפר סבא מזרח95

צפון

שרון



נתניהת פולג"אזוה, גיבורי ישראל248מכון הרישוי96

נתניהמחלף נתניה צפון341עוז נתניה97

עין ורדבכניסה למושב עין ורד246עין ורד98

נתניהכביש נתניה תל אביב340צומת נתניה99

קדימהכביש רעננה בית ליד לכיוון צפון184קדימה100

הרצליה פיתוחא"כביש החוף הרצליה לכיוון ת136רונית101

הרצליה פיתוחת הרצליה פיתוח" אזןה2רחוב שנקר 6100שנקר הרצליה102

כפר סבאבן יהודה עוקף כפס סבא' רח234שרונים103

אור יהודה 6יוני נתניהו 261אור יהודה 104

גבעת שמואל לכיוון דרום4ביציאה מגבעת שמואל כביש 271אורלי גבעת שמואל105

בני ברק 6החשמונאים 217איילון בני ברק106

אירפורט סיטימתחם מסחרי איירפורט סיטי6105איירפורט סיטי107

גבעתיים/רמת גן15אלוף שדה ' רח151אלוף שדה108

פתח תקוה קרית אריה37גיסין 208ת"אצטדיון פ109

בית אלבכניסה לישוב540בית אל110

רמלהרמלה מול שכונת גואריש- צומת בילו 40כביש 245בית מור111

בית שמשבית שמש- כביש שער הגיא 518בית שמש112

בית שמשת הקלה"אזוה, 26יגאל אלון 538בית שמש החדשה113

ירושלים  דרך  בית  לחם50111בקעה114

ירושליםמול גן סאקר)שדרות בן צבי )505בר כוכבא115

ירושליםבעת שאול, בית הדפוס517גבעת שאול116

ירושליםשכונת גילה, אונטרמן524גילה117

ראשון לציוןנים' שד267צ"גילי ראשל118

ת אזור תעשייה"פ76גיסין 262גיסין אם המושבות119

פתח תקווה63בוטינסקי 'דרך ז147געש120

בת יםרמת הנשיא, 5רזיאל 186דוד בת ים121

רמת החייל33הברזל 6102הברזל122

ירושלים19המלך דוד 502המלך דוד 123

סייריםת סיירים"אזוה, אשדוד- א " ת4כביש 108הסיירים124

ירושליםויצמן' שד500העשור125

תל אביבהקריה, 148דרך בגין 110הקריה126

תל אביב  דרך  השלום15813השלום127

משמר השבעהכביש גהה מחלף התחנה המטאורולוגית140התאומים128

תל אביבשכונת התקווה, 42דרך ההגנה 145א"התקווה ת129

א"תא"דרך הטייסים ת111זיו און130

שרון

מרכז



חולון (כיכר קוגל) 1שדרות לוי אשכול 114חולון131

א"ת199משה סנה 179טופז132

א"תא" ת42יצחק שדה 109טל הגשר133

יהוד12אלטלף ' רח257יהוד134

בני ברקלכיוון דרום (4)כביש גהה 153יציב135

תל אביבשדרות רוקח מול גני התערוכה142יריד גדולה136

תל אביבשדרות רוקח בסמוך לגני התערוכה143יריד קטנה137

אביב- תל 9ירמיהו 161ירמיהו138

ירושליםת גבעת שאול"אזה, 1עקיבא אזולאי 527כנפי נשרים139

לודאבא הלל סילבר252לוד ויסוצקי140

לודשכונת יוספטל, 6חטיבת יפתח 232לוד יוספטל141

צ"ראשלצ"רחוב לישנסקי אזור תעשייה מערב ראשל268(יהונתן)לישנסקי 142

ירושלים44שבטי ישראל 503מאה שערים143

מבשרת ציוןקניון מבשרת ציון526מבשרת144

מודיעיןאזור התעשייה הדס253מודיעין145

מודיעין 431מתחם ישפרו סנטר ביציאה מכביש 263מודיעין החדשה146

ירושליםחניון מוזיאון ישראל שדרות רופין531ם"מוזיאון י147

חולוןח וולפסון"מול  ביה -1הלוחמים ' רח218מויאל148

מזכרת בתיהבכניסה למזכרת בתיה259מזכרת בתיה149

מעלה אדומיםת מישור אדומים"אזוה, 2נביעות 541מישור אדומים150

ירושלים1פיקוד מרכז 513מנדלבאום151

נס ציונה- צ "ראשלנס ציונה צומת גן הורדים-צ"כביש ראשל195צ"מנחם ראשל152

ירושליםבית שמש- כביש שער הגיא528מסילת ציון153

ראשון לציון7נסקי 'רוז247מערב ראשון154

פתח תקוה5יצחק רבין 236נווה עוז155

תל אביב35אילת 107נווה צדק156

רחובותצומת גבעת ברנר, 40כביש 266נויה157

בית דגןצ"ראשל-  בית דגן412' כביש מס212נחלת יהודה158

צומת סביוןיהוד-כביש מסובים132סביון159

ת"פצומת סגולה 207סגולת חיים160

ראשון לציוןצמוד לסופרלנד, מערב ראשון לציון265(אביאל)סופרלנד 161

תל אביב27דרך סלמה 131סלמה162

רמת גן37בוטינסקי 'דרך ז160ג"עוז ר163

ראשון לציון15הרצל ' רח159עוז ראשון164

עופרהבכניסה לישוב239עופרה165

מרכז



רמלהדרך ירושלים-  עוקף רמלה 44כביש 178עוקף רמלה166

רמת גן2הראשונים 133ג"עלית ר167

תל אביברמת החייל, 105דבורה הנביאה 233עתידים168

פתח תקוה6בוטינסקי 'ז 124ת עיר"פ169

פתח תקוה2הירקונים 123ת צפון"פ170

 יפו מול בית גיבור7קויפמן 192פז גן171

תל אביב116הרצל 106פלורנטין172

קרני שומרוןקרני שומרון183פנינת השומרון173

ירושליםפסגת זאב, שדרות משה דיין529פסגת זאב174

אזור8דרך ירושלים 121צבר175

צומת האלהירושלים-כביש בית שמש516צומת האלה176

רמלהה"שדרות ירושלים פינת רחוב הרמ255קואופ רמלה177

תל אביב100קיבוץ גלויות 165קיבוץ גלויות178

עקרון צומת ברנר40' כביש מס/המלך חסן' אזור תעשיה עקרון ר260קריית עקרון179

קרית אונו23לוי אשכול 177קרית אונו180

פתח תקוה8היצירה 202קרית אריה181

רמת גןאלוף שדה150קרית גן182

ירושלים 1דרך הנרייטה סולד 514קריית מנחם183

א"ת שוק הכרמל14הלל הזקן 129רימון184

רחובותאזור תעשייה רכטמן242רכטמן רחובות185

 רחובות41הרצל 134רמה רחובות186

 ירושליםפארן512רמות אשכול187

 רמלה89הרצל 127רמלה קטנה188

יבנה4לכיוון כביש מס  (דרך הים)הסנדרין 244רשף יבנה189

תל אביב24סעדיה גאון 203רשף תל אביב190

 יפו46שדרות בן צבי 173שדרות בן צבי191

שואבהירושלים-א"כביש ת,  צומת שורש519שואבה192

פתח תקווההירקונים, 5ת הוד השרון ליד מחלף כביש "כביש פ199ת"שיאונה פ193

ירושליםא"ת- כביש ירושלים , מחלף שער הגיא504שער הגיא194

ירושלים אזור תעשיה12האומן ' רח515תלפיות195

אילתששת הימים מול מפעלי תובלה628אדום אילת196

אילתצמוד לשדה התעופה610אילת אסא197

אשקלון10כיכר צפניה 534אפרידר אשקלון198

באר שבע  דרך  שמשון2 620ש"אצטדיון ב199

אשקלוןאשקלון רחוב אקסודוס536אקסודוס אשקלון200

מרכז

דרום



אשדודכביש אשדוד, מושב ניר גלים146אשדוד ניר גלים201

אשדודת הקלה"אזוה138אשדוד עיר202

צומת מגןמבטחים- כביש מגן 614אשכול מגן203

אשקלוןעזה-כביש אשקלון, 8ל "צה122אשקלון גלים204

אשקלון4' בכניסה הראשית של אשקלון בצמוד לכביש מס166אשקלון דוד205

באר שבע1דרך חברון 602ש מרכז"ב206

באר שבעמול בית החייל, ירושלים' שד601ש צפון"ב207

בית קמהצומת בית קמה629בית קמה208

קסטינה-  מסמיה 40כביש קסטינה-  מסמיה 40כביש 191ברורים209

דימונהסדום- אזור התעשיה כביש באר שבע 607דימונה210

אשדוד7הבושם 250הבושם211

באר שבעבית קמה- ש "דרך הנשיאים כביש ב613הנשיאים212

בית קמה צומת בית קמה לכיוון צפון40כביש 632השקמה213

עין חצבהכביש הערבה סדום אילת609חצבה214

באר שבע266דרך מצדה 603כרמי מרכז הנגב215

שבע-באר40ש מצפון כביש "כניסה לב626ש"מבואות ב216

באר שבע266דרך מצדה 605נאות מדבר217

נתיבות(מול אבן וסיד)אזור התעשיה 617נתיבות218

אשקלון לכיוון צפון4צומת הילל סילבר כביש 210סילבר219

אשדודת עד הלום"אזוה193עד הלום220

עבדתמצפה רמון- ש"כביש ב611עובדת221

עין צוריםקריית מלאכי בכניסה לעין צורים-  אשקלון3כביש 539עין צורים222

מושב עמיעוזצמוד למושב עמיעוז625עמיעוז223

באר שבעעמק שרה,חוצות להב631עמק שרה224

ערדת ערד"אזה, 3שמיר 627ערד225

עומרש לכיוון עומר "יציאה מב623פז בר226

אשדודהרצל258פז גבריאל227

צומת מסמיהכביש קריית מלאכי, צומת מסמיה120צומת ראם228

קריית ארבעבכניסה לישוב532קרית ארבע229

קרית גת3שדרות הדרום 118קרית גת230

באר שבע8דרך פועלי בנין 604קרית הממשלה231

קרית מלאכיל"צה115קרית מלאכי232

רהטליד קיבוץ שובל619רהט233

רמת חובבמשאבי שדה- ש"כביש ב618רמת חובב234

שדרותת החדש"אזה209שדרות235

דרום



צומת שוקתקיבוץ להב, צומת שוקת615שוקת236

אשקלוןביאליק פינת החשמל ' רח197שמשונים237

תל שבעבכניסה לישוב624תל שבע238

דרום


