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so good34.6404231.79072http://waze.to/li/hsv8su72jr- הלוקר ממוקם מצד ימין למבנה ה1הרצלאשדודדרוםסונול סיטי אשדודאלקטרוני4492

34.60097431.660328https://waze.to/li/hsv8s57eehלוקר ממוקם מימין לחנות הנוחותכניסה דרומיתצומת אשקלוןאשקלוןדרוםתחנת סונול אשקלוןאלקטרוני8552

באר שבעדרוםתחנת סונול בן גוריוןאלקטרוני7642
דרך חברון פינת 

יצחק נפחא מול ביג

 so- הלוקר ממוקם מול החניה מאחורי חנות ה

good
34.81122331.245351http://waze.to//li/hsv8cb0hc0

34.806122731.2240286http://waze.to/li/hsv89xunqqמצד שמאל, 3הלוקר ממוקם בכניסה לשער 2ברוך קטינקאבאר שבעדרוםישפרו פלנטאלקטרוני4468

34.89532.26http://waze.to/li/hsv8zd09xgהלוקר ממוקר בצד ימין בכניסה לתחנהליד קניון דרוריםצומת בני דרורבני דרורהשרוןתחנת דור אלון בני דרוראלקטרוני4507

34.75579132.014489http://waze.to/li/hsv8wnuh36 בקרבה לכניסהyellowהלוקר ממוקם מחוץ ל5רזיאלבת יםמרכזפז דוד בת יםאלקטרוני7579

34.81527331.865488https://waze.to/li/hsv8v20zwpממוקם מחוץ לסניף מקדונלדסו סנטר"מקדונלדס בילקרית עקרוןשפלהו סנטר"מרכז מסחרי בילאלקטרוני7603

צומת גבעת עדהגבעת עדהצפוןדור אלון גבעת עדהאלקטרוני4517
- כביש פרדס חנה

בנימינה
34.95932.509http://waze.to/li/hsvbbgw05bלוקר ממוקם בפינת הישיבה של האלונית

34.89277232.191659https://waze.to/li/hsv8z4h21mהלוקר ממוקם מצד ימין לכניסת חניון התחנהבן יהודה צפוןכפר סבאהשרוןסונול קניון כפר סבא הירוקהאלקטרוני7568

34.89458132.156472https://waze.to/li/hsv8yfjcsgהלוקר ממוקם צד ימין צמוד לחנות ולמכונת קרח61רמתייםהוד השרוןהשרוןתחנת סונול רמתיים הוד השרוןאלקטרוני4518

הרצליההשרוןקניון שבעת הכוכביםאלקטרוני7484
שדרות שבעת 

הכוכבים
8

קיר , לוקר ממוקם מצד שמאל לכניסה הצפונית

אפור מול החניון בחוץ
34.82428932.16568https://waze.to/li/hsv8ybrtfp 

34.77532.033http://waze.to/li/hsv8wpr6m7הלוקר ממוקם קרוב לעמדת מילוי אויר30שדרות לוי אשכולחולוןמרכזדלק שערי חולוןאלקטרוני4568

חדרהצפוןשערי חדרה" דלק"תחנת אלקטרוני8531
–  חיפה 4כביש 

חדרה

מול מרכז מסחרי 

שערי חדרה

מול חניית , לוקר ממוקם מצידו הימני של התחנה

הנכים
34.91020632.435438http://waze.to/li/hsvbbd2ssx 

34.999625232.7914326http://waze.to/li/hsvbfs3kwkהלוקר ממוקם בכניסה לתחנה מצד ימיןרחוב ראש מיהחיפהצפוןסונול ורדיה חיפהאלקטרוני7624

)2פלימן  ליד קניון חיפהחיפהצפוןדור אלון פרויד חיפהאלקטרוני4470 ם"צומת מת 34.964232.79074http://waze.to/li/hsvbfe9hxyלוקר ממוקם בפינת הישיבה של האלונית(

35.19231.749http://waze.to/li/hsv9h8gdrjלוקר ממוקם בסמוך לפינת ישיבהשכונת מלחהרחוב דוד בנבנישטיירושליםירושליםסונול מלחהאלקטרוני9923

35.22431.769http://waze.to/li/hsv9h9x3q1לוקר ממוקם מאחורי התחנה צמוד לחומה2דרך בית לחםירושליםירושליםסונול גן הפעמוןאלקטרוני9953

34.92469932.172186http://waze.to/li/hsv8z48xjwממוקם מצד ימין לכניסת חנות אלונית1ש"התעכפר סבאהשרוןתחנת דור אלון כפר סבאאלקטרוני7553

10הקדרמודיעיןמרכזישפרו סנטר מודיעיןאלקטרוני4474
ליד המדרגות , במתחם בתי הקולנוע והבאולינג

הנעות
34.962017731.888975http://waze.to/li/hsv8v7t5nx

35.0136931.91036http://waze.to/li/hsv8vsc05qלוקר ממוקם בקיר הימני של המבנה6זכריה הנביאמודיעיןמרכזדור אלון מודיעיןאלקטרוני4472

http://waze.to/li/hsv8su72jr
https://waze.to/li/hsv8s57eeh
https://flyingcargo-lsm.bybox.com/cgi-bin/WebObjects/LsmIlFlyingCargo.woa/wo/u5xFRsLGawlpCj1TSL7zk0/53208.55.20.3
http://waze.to/li/hsv8cb0hc0
https://waze.to/li/hsv89xunqq
http://waze.to/li/hsv8zd09xg
http://waze.to/li/hsv8wnuh36
https://waze.to/li/hsv8v20zwp
http://waze.to/li/hsvbbgw05b
https://waze.to/li/hsv8z4h21m
https://waze.to/li/hsv8yfjcsg
https://waze.to/li/hsv8ybrtfp
http://waze.to/li/hsv8wpr6m7
http://waze.to/li/hsvbbd2ssx
http://waze.to/li/hsvbfe9hxy
http://waze.to/li/hsv9h8gdrj
http://waze.to/li/hsv9h9x3q1
http://waze.to/li/hsv8z48xjw
http://waze.to/li/hsv8v7t5nx
http://waze.to/li/hsv8vsc05q


פינת האורזיםי"רחוב הארנתניההשרוןי"תחנת פז גשר האראלקטרוני8556
בפינת , לוקר ממוקם במתחם בצד שפונה לכביש

YELLOWהקיר  הצהוב של ה
34.87050932.311845http://waze.to/hsv8zc6pyc

34.8479732.27965http://waze.to/li/hsv8z8urd8לוקר ממוקם בפינת הישיבה של האלונית שכונת עיר ימיםשדרות בן גוריוןנתניההשרוןדור אלון עיר ימים נתניהאלקטרוני4475

קניון סביוניםיהודמרכזקניון סביוניםאלקטרוני7521
ליד , לוקר ממוקם מצד ימין לשער הדס

הסקייטפארק
34.87760632.030498https://waze.to/li/hsv8y1wvpd

17השחםפתח תקווהמרכזיכין סנטר פתח תקווהאלקטרוני7614
כלים חד "הלוקר ממוקם צמוד למעליות מול חנות 

"פעמיים
34.8597732.08744https://waze.to/li/hsv8y9324y 

34.86719632.097641https://waze.to/li/hsv8y97jkvהלוקר ממוקם על מדרכה בחלק הימני של התחנה7בזלפתח תקוהמרכזדור אלון גיסין פינת בזלאלקטרוני7485

אלקטרוני8579
ק פתח "תחנת דור אלון רד

תקווה
1רחוב הירקוניםפתח תקווהמרכז

מצד שמאל , הלוקר ממוקם בסמוך לפינת הישיבה

לאלונית
34.89632.097http://waze.to/li/hsv8yd54k0

בכניסה לקיבוץ עינתקיבוץ עינתהשרוןדור אלון קיבוץ עינתאלקטרוני4516
כביש 

444
34.94432.089http://waze.to/li/hsv8ye1surלוקר ממוקם בצד ימין בכניסה לתחנה

35.07006932.812056https://waze.to/li/hsvbfwj1rjממוקם מתחת למדרגות הנעות מול חנות נעמן271שדרות ההסתדרותקרית אתאצפוןI WAYמתחם אלקטרוני4465

34.76559231.990416https://waze.to/li/hsv8tzpesbפונה לרחוב לישנסקי, cofixבסמוך לסניף 9לישנסקיראשון לציוןמרכזמתחם עופר חונים קוניםאלקטרוני7669

53האירוסיםנס ציונהמרכזקניותראלקטרוני7522
לוקר ממוקם מול חניון עפר מצד ימין לכניסת 

הקניון
34.79791331.930198https://waze.to/li/hsv8txuent  

רחובותמרכזתחנת דור אלון פארק המדעאלקטרוני7557
אופנהיימר פארק 

המדע
9

הלוקר ממוקם מצידה השמאלית של הכניסה 

לחנות אלונית
34.80771531.911202http://waze.to/li/hsv8v811uu

98אלוף שדהרמת גןמרכזתחנת פז קריית גן רמת גןאלקטרוניישן - 7478
הלוקר ממוקם מול עמדות התדלוק באזור החנייה 

של המתחם
34.82502732.059726http://waze.to/hsv8y2kr19

34.825503932.0595238הלוקר ממוקם בכניסה לתחנה מצד ימין101אלוף שדהגן-רמתמרכזסונול מכביםאלקטרוניחדש - 7478
https://waze.com/ul/hsv8y2kqb

0

11אבא הלל סילבררמת גןמרכזדור אלון צומת עליתאלקטרוני4478
סמוך ,לוקר ממוקם בצד ימין לכניסת התחנה

לאזור פריקת דלקים
34.80332.084http://waze.to/li/hsv8wxbz5z

3טרומפלדוררמת השרוןהשרוןטרומפלדור רמת השרוןאלקטרוניישן - 4471
לוקר ממוקם צמוד לסופר פארם מצד שמאל 

.מאחורי מסעדת עדנה, לכניסה
34.84347832.13681https://waze.to/li/hsv8ybfk7n

11גלגלי הפלדההרצליהמרכזהרצליה פיתוחאלקטרוניחדש - 4471
הלוקר ממוקם על שפת הרחוב משמאל לכניסה 

לחניון
34.80870332.1640379

https://waze.com/ul/hsv8ybp4x

r

32.111795534.8187142https://waze.to/li/hsv8y8m8wfהלוקר ממוקם מצד שמאל למגה בעיר211בני אפריםתל אביבמרכזמעוז אביבאלקטרוני7476

17התעשייהרעננההשרוןקניון רנניםאלקטרוני7523
בצמוד , על הקיר הימני, כניסה הדרומית לקניון

לעמדת המאבטח
32.197451634.8799492http://waze.to/li/hsv8z1tjy4

34.8535732.18536http://waze.to/li/hsv8z155mwלוקר ממוקם מצד שמאל לכניסה4דרך ירושליםרעננההשרוןאחוזה מול הפארק" דלק"תחנת אלקטרוני4473

95שדרות בן גוריוןתל אביבמרכזגן העיראלקטרוני7501
על יד קופות - הלוקר ממוקם בקומת הכניסה 

התשלום בחניון
34.77798832.082754http://waze.to/li/hsv8wx2q4f

116הרצלתל אביבמרכזתחנת פז פלורנטיןאלקטרוני7585
מצידה , הלוקר ממוקם על קיר פנימי בתחנה

YELLOWהשמאלית של חנות 
34.7707132.05473http://waze.to/hsv8wr5r4r
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34.823811732.114668https://waze.to/li/hsv8y8qr1t'הלוקר ממוקם בצמוד לבורגראנץ72פנחס רוזןתל אביבמרכזטופ דן תל אביבאלקטרוני7477

כיכר אנטין7שער חיים לבנוןתל אביבמרכזא"אוניברסיטת תאלקטרוני4502
לוקר ממוקם במעבר בין בניין אומנויות לחנות 

דיונון
34.8020132.11344https://waze.to/li/hsv8wxyn4b

https://waze.to/li/hsv8y8qr1t
https://waze.to/li/hsv8wxyn4b

