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 הגדרות .1

 ":הפעילות תקופת"

, בדצמבר 31 ביום ותסתיים א"התשפ בכסלו' טו, 7:00 בשעה 2020, בדצמבר 1 ביום תחל הפעילות
 או/ו הפעילות תחילת מועד את לשנות רשאית אסם. א"התשפ בטבת' יז ל אור, 23:59 בשעה 2020

 אחרים מועדים או הפעילות תקופת את לקטוע או לקצר, להאריך לרבות, סיומה מועד את
, כן לעשות אסם החליטה. הבלעדי דעתה שיקול פי ועל, מראש הודעה ללא, זה בתקנון הקבועים

 בין הינו זה בסעיף האמור. מצידה נוספת הודעה כל תידרש ולא אסם באתר מעודכן תקנון תפרסם
 השונים המדינה גופי להנחיות ובכפוף הקורונה נגיף התפשטות בהשלכות בהתחשב היתר

 .ותנועה התקהלויותפתיחת בתי עסק,  על ויוטלו ככל, ומגבלות

 ":הפעילות עורכת" או" אסם"

 .60850 שהם, 934 ד"ת, 2 הרימון' רח, מוגבלת שותפות, סחר אסם קבוצת

 "מכירה נקודות"

 .;אונליין רכישות כולל זה לתקנון 'ב בנספח כמפורט חנויות/  סניפים

 ":הפעילות משתתפי" או/ו" משתתף"

 ומעלה ₪ 24.90 בסך זה בתקנון המפורטים מהמוצרים הפעילות בתקופת הרוכש 18 גיל מעל בגיר
 (.להלן כהגדרתה, הקניה חשבונית את ושומר) זה תקנון להוראות בהתאם

 "המוצרים" או/ו" בפעילות המשתתפים המוצרים"

 מוגבלת שותפות סחר אסם ידי על המשווקים" אסם" ממותגגרם  250עד  חטיפים מגוון
 .כמפורט בנספח ב' לתקנון פרט לחטיפי בייגלה ומוצריו .זה לתקנון' ב בנספח והמפורטים



 "החשבונית" או/ו" הקניה חשבונית"

 .להלן 3.1 בסעיף כהגדרתה

 "הפרס" או/ו" הפרסים"

 .להלן 4 בסעיף כמפורט בפרס יזכו הזכאים המשתתפים

 "אסם אתר"

 .כתובת אתר האינטרנט של אסם

 כללי ונספחים .2

 את ממצה התקנון. ועניין דבר לכל חוזה והינו בפעילות ההשתתפות תנאי את מסדיר זה תקנון
 לכל המשתתף של מלאה הסכמה מהווה בפעילות ההשתתפות ועצם, הצדדים וחובות זכויות
 .בו האמור

 . אחר פרסום או מודעה כל על תגברנה זה תקנון הוראות .2.1

 . לנקבה גם מתייחסות והן, בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסחות זה תקנון הוראות .2.2

 בחינת לצורך שיחייבו הם, מטעמה מי או, אסם רישומי, האמור מכלליות לגרוע מבלי .2.3
 .זה בתקנון הכלולות ההוראות

 :הבאים הנספחים מצורפים זה לתקנון :נספחים רשימת .2.4
 ;המכירה נקודות רשימת – 'א נספח
  ;בפעילות המשתתפים המוצרים רשימת –' ב נספח
 ; הפרס לאיסוף" תריג" חנויות רשימת - 'ג נספח

 השתתפות בפעילות .3

 יותר או אחד המכירה מנקודות באחת הפעילות תקופת במהלך ירכוש אשר משתתף .3.1
 על העולה או השווה בסכום, בודדת רכישה במסגרת, בפעילות המשתתפים מהמוצרים

 חשבונית ויקבל(, "המזכה הרכישה" או" המינימלית הרכישה": להלן) ₪ 24.90
 על שנרכשו בפעילות המשתתפים המוצרים פירוט עם המינימלית הרכישה על המעידה

 הרכישה ביצוע לאחר לגשת יוכל( "החשבונית": להלן) כאמור הרכישה במסגרת ידו
 החשבונית את להציג, זה לתקנון' ג בנספח כמפורט תריג מחנויות לאחת המינימלית

 . הפרס את לידיו ולקבל המזכה הרכישה על המעידה

 את עליו מקבל הוא כי המשתתף ומצהיר מאשר, מסכים בפעילות ההשתתפות בעצם .3.2
 .ועניין דבר לכל ויחייבו עליו יחול התקנון וכי התקנון של הוראותיו

 קשר בלא בלבד אחד לפרס זכאות מקנה מזכה חשבונית כל כי יובהר ספק הסר למען .3.3
 .בחשבונית המופיע הרכישה לסכום

 לשפות מתחייב והוא, הבלעדית אחריותו על נעשית משתתף ידי על בפעילות ההשתתפות .3.4
 או תשלום, רווח אבדן, הפסד, נזק כל בגין מטעמה מי או מנהליה, עובדיה, אסם את

 .השתתפותו עם בקשר, טענה כל בגין להן שייגרמו הוצאה

 לצורך, הקניה חשבונית על ישמור המשתתף כי הוא בפעילות להשתתפות בסיסי תנאי .3.5
, זה תקנון תנאי ביתר לפגוע מבלי. להלן 4 סעיף להוראות בהתאם לפרס זכאותו הוכחת

 והוא, לפרס זכאי יהיה לא, וקריא תקין במצב כשהיא החשבונית את יציג שלא משתתף
 . כך בשל אסם כנגד טענה כל על מוותר

 בגינם יינתן ולא החזרה או/ו להחלפה ניתנים אינם הפעילות במסגרת שנרכשו מוצרים .3.6
 . לדין בהתאם הכל, כספי החזר
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 את לבטל רשאית אסם תהא, זה תקנון הוראות את משתתף יפר בו מקרהבכל  .3.7
 טענה או/ו דרישה כל על מראש מוותר המשתתף. זכייתו את או/ו בפעילות השתתפותו

 .אסם כנגד תביעה או/ו

 מהלך הפעילות ופרסים .4
 ₪ 24.90 בסך המשתתפים המוצרים של מזכה רכישה ביצעו אשר מהמשתתפים אחד כל .4.1

 של שעווניות 5 של אחד מארז לידיו לקבל זכאי יהיה, המכירה מנקודות באחת יותר או
 (."הפרס": להלן) תריג חברות

 לפי, הפרסים מלאי גמר עד או 30.1.2021 ליום עד ורק אך תתאפשר הפרס קבלת .4.2
 . מבניהם המוקדם

 כי, יובהר. הרלוונטית המכירה נקודת של הפעילות בשעות תתאפשר הפרס קבלת .4.3
 . מזכה חשבונית בהצגת מותנה הפרס קבלת

 .הכל סך פרסים( 8,000) אלפים שמונת של כוללת לכמות מוגבל הפרסים מלאי .4.4

 אחת רכישה בגין אחד לפרס זכאי יהא, לעיל לאמור בהתאם לפרס הזכאי משתתף כל .4.5
  .בלבד

 שהפרטים קניה חשבונית הציג לזכייה מועמד בו במקרה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .4.6
 כתוצאה אם בין צרכו די ברור אינו עליה שהמודפס או, בשלמות מופיעים אינם בה

 לאסם יהיה(, "פגומה קניה חשבונית": להלן) אחרת סיבה מכל או ברור לא מצילום
 להמציא לזכייה למועמד להורות, לחילופין או, הזכייה את לפסול בלעדי דעת שיקול

 בוצעה בו לסניף לגשת לזכייה המועמד מן לבקש או/ו, נוספת פעם החשבונית את
 סיפק לא. תקינה קניה חשבונית צילום לאסם ולספק חשבונית שחזור לבקש, הרכישה
. תיפסל לפרס זכאותו, הפעילות תקופת לתום עד תקינה חשבונית לזכייה המועמד

 לגופו מקרה לכל בהתאם יהא, לעיל כאמור, אסם של הבלעדי דעתה שיקול כי, יובהר
 .כך בגין טענה כל תהא לא מטעמם למי או ולמשתתפים

 הזוכים שיוציאו ההוצאות יתר וכל כפרס המוענק המוצר את רק כולל הפרס כי מובהר .4.7
 באחריות תהיינה, נוספת הוצאה וכל נסיעות הוצאות לרבות הפרס מימוש במסגרת
 .חשבונם ועל בלבד הזוכים

 טענות תהיינה לא ולזוכים שהיא סיבה מכל הפרס את לשנות או להחליף רשאית אסם .4.8
 .כאמור חלופי פרס לגבי

 .להעברה ניתנים ואינם בלבד לזוכים אישיים הינם הפרסים .4.9

 .פרס להחליף רשאי יהיה לא זוכה .4.10

 מדיניות פרטיות .5

. שלה מידע במאגרי ולאחסנו המשתתפים אודות מידע לאסוף או לקבל עשויה אסם .5.1
 או למסור שבדין חובה כל המשתתפים על מוטלת לא( א) כי, אלה בהקשרים מובהר
 מתחייבת כאמור פרטים חשיפת/  מסירת כי ייתכן אך) פרטיהם את למסור או לחשוף

 למשתתף ידוע( ב) כי וכן(; זכיה של במקרה פרס וקבלת בפעילות השתתפות לשם
 ידה על שיאספו או/ו שיתקבלו בפרטים שימוש לעשות עשויה אסם כי, עליו ומוסכם
, הפרטיות הגנת בחוק המונח כהגדרת) מידע במאגרי אותם לאגור, העסקיים לצרכיה
( אחיות וחברות אם חברות לרבות) לה קשורים לתאגידים להעבירם וכן( 1981-א"התשמ

 להעביר רשאית תהא אסם( ג) כי וכן; הדין להוראות בכפוף הכול, עסקיים ולשותפים
 .המדינה לגבולות מחוץ אל ידה על נאספו או/ו אצלה שנתקבלו פרטים

 מצמצמים אלה ונהלים שמערכות בעוד. מידע לאבטחת ונהלים מערכות מיישמת אסם .5.2
 לשלול כדי בהם אין, ידה על שיאספו לנתונים מורשית-בלתי לחדירה הסיכונים את

 תהיה בפעילות השתתפות כי, מתחייבת אינה אסם, לכן. כאמור חדירה מוחלט באופן
 .אלה בהקשרים שייאסף למידע מורשית-בלתי גישה מפני מוחלט באופן חסינה

 לצורך לרבות, שונים תקשורת באמצעי מסוקר להיות עשוי זה תקנון נשוא הפרסים מתן .5.3
 חוזרת הבלתי הסכמתו את המשתתף מביע בפעילות בהשתתפותו. מכירות קידום



, שונים תקשורת באמצעי לידיו הפרס מסירת ולסיקור שמו לפרסום מותנית והבלתי
 .תמורה כל ללא

 אחריות  .6

 נפילת, שגיאות, תקלות ללא תתקיים הפעילות כי, מתחייבת אינה, מטעמה מי או/ו אסם .6.1
 לגרוע מבלי. מכך כתוצאה תביעה או טענה כל יהיו לא ולמשתתף טעות או מערכות

 עקב בפרס יזכה לא או/ו בפעילות ישתתף לא משתתף בו מקרה בכל, האמור מכלליות
 טענות כל כך בגין לו תהיינה לא, ברשלנות או/ו לב בתום אירעה אשר, אסם של טעות

 .אסם כנגד דרישות או/ו תביעות או/ו

, הפרסים עם בקשר הפעילות משתתפי כלפי אחריות בכל תישא לא מטעמה מי או אסם .6.2
 למשתתף חייבת תהא ולא, מימושו ומאופן מהפרס הזוכים של רצונם שביעות, איכותם

 .שהיא סיבה מכל רצונו לשביעות אינו והפרס היה פיצוי כל

 קניין רוחני .7

 או אסם של קניינה הם, הפעילות במסגרת המופיעות הרוחני והקניין היוצרים זכויות כל
 רשאים אינם בפעילות המשתתפים. שימוש לעשות אסם רשאית בו שלישי צד של קניינו

 להציג, להפיץ, להעתיק לרבות, כאמור הרוחני והקניין היוצרים בזכויות שימוש כל לעשות
, שהוא אמצעי בכל, שלישי צד עם בשיתוף או ידם על, נגזרות יצירות ליצור, לשנות, בפומבי

 .וכתב מראש אסם הסכמת בקבלת שלא

 שונות .8

 או/ו שיבוש או/ו תקלה כל כי, ומאשר מצהיר המשתתף, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .8.1
 הפרה ייחשבו לא מטעמה מי או  אסם של בשליטתה שאינו באירוע מקורם אשר איחור

 . תרופה או/ו זכות או/ו סעד בכל אותו יזכו ולא זה תקנון הוראות של

 . ראשונה מדרגה משפחותיהם ובני אסם עובדי בפעילות ישתתפו לא .8.2

 מפעם תנאיו את לשנות או/ו זה תקנון תנאי פי על לפעול הזכות את לעצמה שומרת אסם .8.3
 הכל, שנקבעה לתקופה מעבר להאריכה או/ו עת בכל הפעילות את להפסיק או/ו לפעם

 הפעילות משתתפי את תעדכן אסם. דין לכל ובכפוף והבלעדי המוחלט דעתה שיקול לפי
 . אסם באתר לעת מעת שיתפרסם כפי התקנון שינוי בדבר

 לדעתה אם, לפרס זכאות אישור לבטל, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי, רשאית אסם .8.4
 .הדין הוראות את או זה תקנון הוראות הפר שהמשתתף סביר חשש קיים

 של כלשהו אחר פרסום לבין זה תקנון הוראות בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל .8.5
 .זה תקנון הוראות תגברנה, הפעילות

 התקנון להוראות בהתאם הפרס וקבלת הפעילות של התקינה התנהלותה כי מובהר .8.6
 גופי הוראות או/ו בהנחיות היתר ובין הקורונה נגיף של בהשלכות היתר בין תלויות

 האמור לאור. הפעילות של התקינה התנהלותה על להשליך עשויות אשר המדינה
 עורכת כי ייתכן, הקורונה וירוס מהתפשטות הנובעים כאמור לאילוצים ובהתאם
, הפרס את לשנות או/ו הפעילות את לדחות או לשנות ידרשו מטעמה מי או הפעילות
 בהתאם הכל, אחר עתידי למועד הפרס לקב המועד את לדחות או חלופי בפרס להמירו
 .הרלוונטיים הגופים להנחיות ובכפוף הפעילות עורכת של דעתה לשיקול

 .סופיות והכרעותיה זה לתקנון בהתאם אסם החלטות על לערער ניתן לא .8.7

 רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע –נספח א' 

 כתובת חנות/סניף

 , מעלה אדומים19מגדים  פרי מעלה אדומים 2000 מעיין-3704326



 כתובת חנות/סניף

 , מעלה אדומים1הרכס  סניף קניון מעלה אדומים 2000 מעיין-5306973

 , ירושלים2יקותיאל אדם  11ובגדול פסגת זאב מערב  זול-2808942

 גבע בנימין , בנימין שער 2000 מעיין-5909841

 , ירושלים6אליאב יעקב  ובגדול רוממה זול-2807958

 , ירושלים113יפו  16ובגדול מחנה יהודה  זול-5222800

 , ירושלים3אוהלי יוסף  ובגדול אהלי יוסף זול-3553399

 , ירושלים5בר אילן  ובגדול בר אילן זול-4321928

 ירושלים, 17ים סוף  2000 מעיין-2809936

 , ירושלים101ים סוף  סנהדריה-2809938

 , ירושלים7פארן  רמות אשכול -שפע ברכה  שמואל-5191324

 , בית שמש1ישעיהו הנביא  ברכה בית שמש שפע-6132078

 , אשקלון38יהודה הלוי  ובגדול אשקלון עתיקות זול-3853379

 אשקלון ,21שד' בן גוריון  21ובגדול אשקלון סיטי  זול-3953519

 , ירושלים39הפיסגה  6ובגדול הפסגה בית וגן  זול-5355921

 , ירושלים30חכמי יוסף  91סניף  -ובגדול הולילנד מחסן  זול-6172396

 , מעלה אדומים1יהלום  מרקט מעלה אדומים פוד-6230593

 , אשדוד12הרי גולן  19ובגדול אשדוד  זול-3883902

 , עזר20השחף  20ובגדול עזר  זול-3883903

 , ירושלים212יפו  יפו קיסר 2000 מעיין-3915929

 , ירושלים35שמואל הנביא  שמואל הנביא 2000 מעיין-4102063

 , ירושלים21מאה שערים  ובגדול מאה שערים זול-3170364

 , ירושלים40אגריפס  13מרכז כלל  2000 מעיין-4459866

 שבע, באר 76טבנקין  994מרקט  פוד-5881873



 כתובת חנות/סניף

 שומרייה , 570046862שומרייה -ח"בו אגש כל-2807664

 , ירושלים16ד "חב אמיר מרכולית-2811989

 , ירושלים1היהודים  מרכולים הרובע היהודי דלישס-3882559

 , ירושלים2תפארת ישראל  מרקט רובע-3893696

 , בית שמש10אור החיים  גוט סופר-4149345

 , ירושלים8תפארת ישראל  הרובע פיצוצית-4481205

 שמש , בית6רבי יהודה הנשיא  ביליג-שורץ יוטא-4830018

 , בית שמש33שפת אמת  בונבון - מתוקי-5098616

 , בית שמש68בן איש חי  קלצקי בשפע-5134133

 , בית שמש11בן איש חיי  למשפחה בן איש חיי זול-6196546

 , בית שמש41רבי אלעזר  למשפחה זול-6196556

 , בני ברק94רבי עקיבא  38ורשא בני ברק  2000 מעיין-2808252

 , קריית מלאכי2ויצמן  יעקב סלי זול קריית מלאכי בני-2813733

 מעלה אדומים ,41 מצפה נבו מ"מ. ראובני שיווק ומסחר בע .ה-2806914

 , ירושלים1לויד ג'ורג'  מרכולים מושבה דלישס-2807650

 , ירושלים48שבטי ישראל  48שבטי ישראל  מרכולים דלישס-2807658

 , ירושלים35המלך ג'ורג'  מרכולים מרכז העיר דלישס-3004383

 מצפה יריחו , טלז סטון מצפה יריחו .נ.ב-3611066

 כפר אדומים , נוח כפר אדומים סופר-4153926

 , מעלה אדומים36הצור  26מעלה אדומים  2000 מעיין-4237513

 , ירושלים5הנציב  צפתי-4473429

 , ירושלים1ליכטנשטיין  מרכולים הר חומה דלישס-4572158

 , ירושלים38ניקנור  1מרלוג  דלישס-4958389



 כתובת חנות/סניף

 , ירושלים28בצלאל  מרכולים בצלאל דלישס-5372331

 לביא , כלבו -לביא  קיבוץ-2809592

 הושעיה , 058432980מצפה הושעיה ע.מ.  צרכנית-2814413

 מצפה נטופה , מצפה נטופה צרכניית-2817507

 , צפת364אחד עשר  של דני המכולת-2808608

 שמונה , קריית21טשרניחובסקי  מרקט קריית שמונה פוד-2809013

 , צפת9הרצל  לקנות כיף-2810349

 , צפת107ארלוזורוב  העתיקה מרכולית-2812798

 , צפת27ירושלים  הברכה מקור-2814088

 , צפת139שפרינצק  מ"אחים לרדו בע סופר-2818455

 , מגדל העמק11רמת יזרעאל  מרקט מגדל העמק פוד-2819987

 , צפת212זלמן שזר  רופא רק מהדרין יהודית-3348466

 , צפת918דוד אלעזר  רב שמעוני דני שפע-4363496

 , צפת204השבעה  דורון מזוז-5410038

 , צפת234זלמן שזר  בנימין שיטרית-5627052

 , אפרתה3הקטורת  ידידי הסופר שלנו עמדי-2807642

 , ירושלים4אליצור  מרכולים ארנונה דלישס-2807649

 , ירושלים1ברויאר יצחק  מרכולים בית וגן דלישס-2807652

 , ירושלים106שמעון הצדיק  514914902שיווק ומסחר  .א.ד.מ-2807657

 , ירושלים24ישראל שבטי  24מרכולים שבטי ישראל  דלישס-2807661

 , ירושלים47טשרניחובסקי  מרכולים טשרניחובסקי דלישס-2807666

 , ירושלים17בן זאב ישראל  נוח סופר-2814743

 , ירושלים58ל "שח 2000הגבעה מעיין  סופר-3831481



 כתובת חנות/סניף

 שעלבים , במרכול שעלבים זול-4374556

 , ירושלים22סאלי  הבאבא נוח סניף הר חומה סופר-4577736

 , ירושלים11קרית משה  ש.א.ר.ש סופר-4635041

 , ירושלים3גלרנטר מנחם  זול הר חומה שפע-4789187

 כפר עציון , רוזמרין כפר עציון סופר-4955507

 , ירושלים39ניקנור  2מרלוג  דלישס-4958388

 , גבעת זאב32קרית יערים  גרין מרקט .אף.אם-5032402

 , ירושלים36ניקנור  מרכולים ניקנור דלישס-5141223

 , ירושלים13הארזים  מרכולים הארזים דלישס-5141224

 , ירושלים3גשר החיים  בשכונה החנווני-5313086

 , ירושלים15פיקרד לאו  חלב ודבש מינימרקט-5523260

 נווה דניאל , מ.ש.מ. תורג'מן אחים-5910466

 , גבעת זאב32קרית יערים  יערים גבעת זאב החסד קרית נתיב-6154282

 , מבשרת ציון13מירון  7נוח מבשרת ציון  סופר-6241320

 צפת , נוף כנרת סופר-2810639

 , צפת13ירושלים  מ"אסולין סחר בע מרדכי-2818532

 ב, צפת4עליה ב'  טוב )אסולין מרדכי( שפע-2818533

 , צפת4צהל  חיים מאור-3082533

 , צפת220הרב בוסטריצקי  חבד סופר-3082534

 , צפת11איביקור  לב העיר צפת סופר-4159240

 הגלילית , חצור6הרב פלדמן  וברכה אחיעזר מזון-5523950

 , בית שמש8הנשיא  מעיין אלפיים בית שמש .ג.מ-2809090

 ירושלים ,54שלמה זלמן דרוק  רכס 2000 מעיין-2809935



 כתובת חנות/סניף

 , ירושלים46מאיר גרשון  זאבפסגת  2000 מעיין-2809937

 עילית , ביתר11אלעזר המודעי  1זול  שפע-2810541

 , ירושלים21פרנקפורטר  יעקב פרנקפורט בני-2813732

 , ביתר עילית1רבי עקיבא  שפע חיים מינימרקט-2817306

 , בית שמש1ריבל  שפע ברכה ריבל שמואל-3252935

 , בית שמש5 נחל גילה שפע ברכה גילה שמואל-3371854

 , ירושלים1עלי הכהן  6אלפיים אפיריון  מעיין-3418381

 ירושלים ,160שד' משה דיין  פסגת זאב 2000 מעיין-3527586

 , בית שמש4שפת אמת  שפע ברכה שפת אמת שמואל-3708572

 , בית שמש12חזון איש  שפע ברכה חזון איש שמואל-3708573

 , ירושלים17בית ישראל  בית ישראל 2000 מעיין-4102081

 , ירושלים1ברש מנחם רועי  11הר חומה  2000 מעיין-4151596

 בית שמש ,13ר מבעלזא "האדמו מרקט מילר-4154983

 שמש , בית3שד' יהודה הנשיא  16רמת בית שמש  2000 מעיין-4480884

 , ירושלים3קרית מדע  19הר החוצבים קריית מדע  2000 מעיין-4543935

 , ירושלים1המרפא  17הר החוצבים  2000 מעיין-4684952

 , ירושלים12הקרן הקיימת  23סניף רחביה  2000 מעיין-4712630

 , ירושלים16הלל  20סניף הלל  2000 מעיין-4722807

 , בית שמש23יחזקאל הנביא  משה אפללו-4892462

 , ירושלים2ברוכי יהושע  18סניף גילה  2000 מעיין-4963706

 , ביתר עילית44מוצפי  טל ברכת-5483932

 עילית , ביתר9הרבי מנדבורנה  רפאל חסדי-5503012

 שמש , בית15רבי יהודה הנשיא  36יהודה הנשיא  2000 מעיין-5806488



 כתובת חנות/סניף

 , ביתר עילית8הרב אוירבך  ניסים לעד ברכת-6017924

 , ביתר עילית8 הרב אוירבך יהלום ספיר ביתר עילית שיווק-6076564

 שדה אליהו , כלבו -שדה אליהו  קיבוץ-2809600

 שלוחות , כלבו -שלוחות  קיבוץ-2809602

 טירת צבי , כלב -טירת צבי  קיבוץ-2809607

 קשת , קשת צרכניית-2809613

 יונתן , צרכניה -יונתן  מושב-2809615

 נוב , חורין יאיר בן-2813693

 גמלא מעלה , אבנר סלמן-2816935

 , יבנאל37ההסתדרות  לב המושבה סופר-2817992

 , יבנאל5איזור תעשייה  יבניאל סופר-3561804

 חספין , גוטסופר-3660262

 , טבריה7מיכאל  27מעיין אלפיים טבריה  .ג.מ-4335002

 רמת מגשימים , צרכנייה -רמת מגשימים  מושב-4776518

 יבנאל , אם הדרך על-5130411

 קרני שומרון , מ"השומרון בע בשר-2808361

 , אריאל3המלאכה  רוסו באזר-2811269

 , אלון מורה51אלון מורה  שלי גיבור אח-2811543

 אלקנה , מ"מזון בע ק,א,ל,י-2812741

 , נופים5האיריס  זול נופים סופר-2813302

 עלי , מסחרי עלי מרכז-2817547

 עפרה , עופרה מינימרקט-2817548

 שילה , שילה צרכנית-2817549



 כתובת חנות/סניף

 , הוד השרון5הידידות  הכיכר מגדיאל סופר-2817624

 עמנואל , מ"יוסף את יעקב בע צרכנית-2819159

 , קרני שומרון1הקוממיות  הארץ קרני שומרון תנובת-3171501

 , אריאל13דרך רמת הגולן  בן עיון שיווק וסחר האחים-3197751

 קדומים , קמעונאותמתחמי  סופר-3953540

 כפר תפוח , מדקונף-3997265

 קדומים , קדומים מינימרקט-4261603

 , קרני שומרון1הגפן  גינות שומרון סופר-4350638

 מעלה שומרון , מעלה שומרון גלסנר-4350665

 ברקן , ברקן מינימרקט-4787222

 ברכה , משמיים ברכה-4899586

 קריית נטפים , זול קריית נטפים סופר-5157859

 שילה , הגוש ירקניית-5224753

 , אלון מורה4גבעת ברכה  אלון מורה 1998בניה  המקוה-5513986

 , יקיר71שד' הראשונים  יקיר מכולת-5564959

 מעלה לבונה , בניה מעלה לבונה מקווה-5637101

 , עמנואל6הגאון מוילנה  ששון שיווק חסד רפי-5720029

 שילה , מנחם סופר-5859675

 יצהר , אלקטרודאק-5982685

 ', כפר חסידים א2האלונים  עזרה הדדית צרכנית-2807996

 רכסים , 41רכסים  2000 מעיין-3232525

 , חיפה10מקור ברוך  לכל עם ישראל עזרה-5363009

 מעלה אפרים , 512584772מעלה אפרים  צרכנית-2807665



 כתובת חנות/סניף

 , גבע בנימין1הכלנית  יעקב סלי זול אדם בני-2812391

 כוכב השחר , מ"כוכב בע מרכולית-2813871

 , קריית יערים9טלזסטון  יוסף טלז' מרכז ברכת-2814741

 יפית , 32ובגדול הבקעה  זול-4480899

 , קריית יערים27יצחק  'טלז -יוסף  ברכת-4696716

 בית אל , 'בית אל א צרכניית-5499218

 נריה , 1998בניה  המקווה-5568205

 , נעלה1טורקיז  ביג נעלה סופר-5637102

 , מגדל העמק1הזית  35סניף מגדל העמק  2000 מעיין-5341021

 , חריש40דרך ארץ  מזל וברכה סופר סטור צרכניית-5394637

 , חריש18מרגלית  חריש 2000 מעיין-5439123

 קריית ארבע , עדי מינימרקט-2807215

 , ירושלים46המכבים  מ"אליעזר ובניו כלבו מזון בע רחמים-2816351

 קריית ארבע , חרסינה-2816416

 , מבשרת ציון3שד' החושן  25ובגדול מבשרת ציון  זול-2818523

 קריית ארבע ,39841מרכז מסחרי חדש  מ"כהן בע י.ד.י-2819412

 , מעלה אדומים1העירית  00031ובגדול מעלה אדומים  זול-3170363

 , ירושלים30חכמי יוסף  ובגדול הולילנד זול-3330586

 , מעלה אדומים15האבן  ובגדול במעלה אדומים זול-3466128

 , בית שמש31בן איש חי  ובגדול בית שמש חפציבה זול-3487553

 , ירושלים16הפסגה  הפסגה -ובגדול  זול-3631689

 , ירושלים10שירת הים  ובגדול רמות זול-3631717

 , ירושלים57הרב שאולזון  הר נוף -ובגדול  זול-3701932



 כתובת חנות/סניף

 , ירושלים31אורוגואי  ובגדול קרית יובל זול-3753219

 , ירושלים24דוד החזן  החסד צרכניית-3774434

 , ירושלים61הרב הרצוג  27ובגדול ניות  זול-3875596

 , ירושלים109צונדק  ובגדול רמות בצונדק זול-3943888

 , ירושלים39ליפסקי לואי  23ובגדול רמות א'  זול-3952908

 , בית שמש2המלאכה  ובגדול מרלו''ג בית שמש זול-4035349

 , ירושלים21הנורית  ובגדול קרית מנחם זול-4067464

 כרמי צור , כרמי צור מינימרקט-4111353

 , ירושלים5אבינועם ילין  ובגדול גאולה זול-4312163

 , ירושלים15חיל האויר  89 ובגדול זול-4933427

 , ירושלים2מרידור אליהו  37ובגדול  זול-5047925

 , ירושלים1יואל  5ובגדול סניף יואל  זול-5355919

 , ירושלים8הרב קוק  7ובגדול סניף הרב קוק ירושלים  זול-5707961

 , ירושלים117פסח חברוני  26ובגדול סניף פסח חברוני  זול-5859677

 , קריית ארבע1נחל אשכול  התאומים מפגש-6189848

 כפר עציון , סטוק סופר-6212083

 , נס ציונה2לרר משה  שפע ארגמן סופר-5804665

 , נס ציונה2לרר משה  נוח נס ציונה סופר-6133637

 , נתיבות15רפיח ים  272טוב נתיבות  ברכל-6220623

 עילית מודיעין, 1א "הריטב ברכה ריטבא מודיעין עילית שפע-3331674

 עילית , מודיעין19חזון איש  ברכה מודיעין עילית חזון איש שפע-3331700

 , קריית גת10הבונים  שפע ברכה שמואל-5019958

 עילית , מודיעין23רבי עקיבא  עקיבא שמואל שפע ברכה רבי-5366209



 כתובת חנות/סניף

 מודיעין עילית ,29רבי שמעון בר יוחאי  שמואל שפע ברכה י"רשב-5843452

 , בני ברק6ר "אז 39אזר  2000 מעיין-2808250

 , בני ברק5הרב קוק  40הרב קוק בני ברק  2000 מעיין-2808262

 , בני ברק97ז'בוטינסקי  איט מרקט ש.מ.ש-6146775

 , בני ברק23ח "הפלמ ללזרי רפאל סופר-6219024

 , בני ברק10הרב קוק  שמוליק מכולת-6219029

 , יהוד5סעדיה חתוכה  מאיר סיטונאות-2807160

 , רחובות13העליה  יעקב סלי זול רחובות בני-4057613

 , ירושלים28דרך חברון  1דיל דרך חברון  סופר-2818474

 , ירושלים74דרך בית לחם  2דיל בית לחם  סופר-2818475

 , אשקלון3הנגר  1הנגר  -רחמים  סיטונאות-2816358

 , אשקלון7שד' בן גוריון  7רחמים בן גוריון  סיטונאות-5811926

 , ביתר עילית16בן זכאי  לאלפים עוזר יבוא ושיווק חסד-3450369

 , ביתר עילית22הבבא סאלי  לאלפים עוזר באבא סאלי חסד-4854677

 , ביתר עילית34הרב שך  לאלפים הרב ש''ך מרלוג חסד-5539176

 , ביתר עילית36הרב שך  101לאלפים הרב שך  חסד-6170422

 גת , קריית16נתיבות השלום  3רחמים מהדרין  סיטונאות-4626266

 , ביתר עילית13רבי עקיבא  לאלפים רבי עקיבא חסד-4105002

 , בית שמש39בן איש חי  22ברכת השם בן איש חי  שפע-5513052

 עילית , ביתר7ציון -הרב ברוק בן 2ברכת השם ברוק ביתר עילית  שפע-3953504

 עילית , ביתר38המגיד ממזריטש  18ברכת השם המגיד  שפע-5482330

 , ירושלים10בית וגן  31ברכת השם בית וגן  שפע-2819098

 ירושלים ,801מעלות כיסופים  לאלפים רמות חסד-5150422



 כתובת חנות/סניף

 , בית שמש19שביל הדולב  2מרקט דולב  בסט-3205758

 , בית שמש2נחל הבשור  1וזול נחל הבשור  דיל-3256374

 , בני ברק37המכבים  ובניו סיטונאות מזון וחומרי אדוארד-2810829

 , ירושלים1זית רענן  35ברכת השם זית רענן  שפע-2816436

 , רכסים34הכלנית  מקבוצת נתיב החסד 249כלניות  ברכל-3630563

 , ירושלים62עמק רפאים  עסק מזון .אש.ינ-4048356

נתיב מקבוצת  264קריית אתא  ברכל-4481983
 החסד

 , קריית אתא5שד' הציונות 

 , ירושלים8הרב קוק  הרב קוק מינימרקט-5119029

 , נוף הגליל1מעלה יצחק  34סניף נצרת עלית  2000 מעיין-5341022

 יפו- א, תל אביב/74אברבנאל  אילבן מרקט פלורנטין סבן-5815435

 ד"כפר חב , ליפסקר צרכנית-2813477

 , פתח תקווה21מנחם בגין  מ"מור בע היפר-2812360

 , מזור43המייסדים  מור מחסן היפר-4932217

 , בני ברק3אבני נזר  חברה לתועלת הציבור-אחיעזר צרכנית-2807332

מקבוצת נתיב  221שלמה המלך  ברכל-2808256
 החסד

 , בני ברק8שלמה המלך 

מקבוצת נתיב  247רמת אלחנן  ברכל-3183816
 החסד

 ברק , בני2יצחק מאיר הכהן 

 אלעד ,35רבי פנחס בן יאיר  מקבוצת נתיב ה 215בן יאיר אלעד  ברכל-2808269

 , שערי תקווה25יהלום  מ"מרקט בסיטונאות וליחידים בע טופ-2811356

 תקווה , פתח49עזרא ונחמיה  מ"וחסד בע עזרה-2811150

 , בית שמש12הבנאי  39-כל בית שמש מרלוג בר-3809586

 כפר קאסם , החסד כפר קאסם נתיב-3978266

 , בית נקופה14בית נקופה  וחסד בית נקופה עזרה-5339501



 כתובת חנות/סניף

מקבוצת נתיב  230החסד עמידר  ברכל-2808274
 החס

 , רמת גן1הרב לנדרס 

 , אשדוד10ינאי  מקבוצת נתיב החסד 212אשדוד  ברכל-2808263

 , אשדוד6הילל  25החסד אשדוד  נתיב-3205667

 אשדוד ,8אליעזר בן הורקנוס  אשדוד 8החסד הורקנוס  נתיב-3899419

 , נתניה5צברי חיים  מ"חסד בע שערי-2817314

 , נתניה29שוהם  39החסד נתניה  נתיב-5196537

 , נתניה13לילינבלום  42החסד נתניה לילינבלום  נתיב-5405997

 , נתניה20הארי  43החסד נתניה הארי  נתיב-5405998

 , בני ברק15נויפלד  החסד קרית הרצוג נתיב-2814887

 , בני ברק23גניחובסקי  החסד פרדס כץ נתיב-3574497

 , אלעד7שמעון הצדיק  מ 219שמעון הצדיק הגדול אלעד  ברכל-2808273

 , בני ברק16השלושה  21ברכת השם בני ברק  שפע-5103746

 ד"כפר חב , שאול בייץ-2808772

 , צפת55ארלוזורוב  צפתנקודה  משתלם-5631091

 , ערד11מכבים  מ"ערד בע אחיעזר-2807330

 , ירושלים10פיקרד לאו  הר חומה 94דיל  סופר-2813734

 , אפרתה8הדקל  דיל סניף אפרתה סופר-2815973

 זכריה , 22מרקט בכפר מושב זכריה  בסט-4354182

 נחושה , מרקט בכפר נחושה בסט-4553824

 קריית ארבע , יעקובי קריית ארבעאחים  סופר-5666622

 , ירושלים24דוד החזן  נקודה משתלם-5991610

 , ירושלים30יוסף נדבה  2 -יעקובי פסגת זאב  האחים-2813737

 , ירושלים22הלר חיים  יעקובי הלר האחים-3267631



 כתובת חנות/סניף

 , ירושלים28איגרות משה  איגרות משה יעקובי-3547247

 , ירושלים4חקלאי זאב  זאביעקובי חקלאי  האחים-3709570

 , ירושלים1נדבה יוסף  יעקובי פסגת זאב האחים-4043248

 ירושלים ,5ר מלובביץ "האדמו יעקובי ליבוביץ האחים-4069353

 , ירושלים9ורבורג  60אחים יעקבי קריית יובל  סופר-5866581

 , בת ים44ניסנבאום  אביב שפע-2808329

 , אשדוד3יהודה המכבי  פלוסמכבי אבוקדו  סופר-4152164

 נתניה ,1הרב עובדיה מברטנורא  דייטש מרגלית-3764082

 , אופקים7-7הרצל  מקבוצת נתיב החסד 210אופקים  ברכל-2808265

 נתיבות ,8הרב משה חלפון הכהן  6לאלפים נתיבות  חסד-2808267

 תפרח , מ"תפרח בע צרכנית-2819158

 , נתיבות10שלום בונייך  מקבוצת נתיב החסד 245נתיבות  ברכל-3020347

 , נתיבות170שד ירושלים  47החסד נתיבות  נתיב-6155222

 , ירושלים9יחזקאל  זול גאולה סופר-2806840

 , ירושלים1ולנשטיין  תקוה אליסיאן-2807434

 , ירושלים10עלי הכהן  דוד ויוסף מכולת-2807481

 ירושלים, 10אחינועם  יחזקאל אברהם-2808026

 , ירושלים35צפניה  שמואל אברהמי-2808034

 , ירושלים20בלוק  אהרון גבריאל בן-2808440

 , ירושלים31שבטי ישראל  בן שושן מכולת-2808597

 , ירושלים5אדניהו הכהן  מ"( בע2002מוצרי בשר ) בנטל-2808670

 , ירושלים43בית וגן  יהודה ברגר-2808682

 , ירושלים6מינץ  מ"בע 2001חסד יחיאל  בית-2808729



 כתובת חנות/סניף

 , ירושלים40חזון איש  מ"ניאזוב בע -יעקב  ברכת-2808813

 , ירושלים1הישיבה  השלום מכלת-2809354

 , ירושלים31כנפי נשרים  מ"בע צ'יפרכל-2809933

 , ירושלים10העלוי  העילוי מינימרקט-2810996

 ירושלים, 5אדוניהו הכהן  אליהו גבאי-2811371

 , ירושלים132ראובן  אילוז מינימרקט-2812523

 , ירושלים22דוד ילין  יוסף יצחקי-2812652

 , ירושלים2דובר שלום  מ"בע 1998מזון בתאבון  .מ.צ-2813581

 , ירושלים5אבינדב  אפרים מגן-2813659

 , ירושלים43הפסגה  מ"בע 2000הפסגה  מרכול-2813867

 , ירושלים20מנחת יצחק  מ"מנחת יצחק בע מינימרקט-2814290

 , ירושלים18עזרת תורה  שרה נעימי-2814818

 , ירושלים4תורת חסד  קרית צאנז מינימרקט-2815434

 , ירושלים2אביר יעקב  אביר יעקב צרכניית-2816540

 , ירושלים10פנים מאירות  תומר ברכת-2816878

 ירושלים, 330-1אידלסון  שלמה שרעבי-2817246

 ירושלים ,508הכפר העברי קמיניץ  מקבוצת נ 242נווה יעקב ירושלים  ברכל-2817641

 , ירושלים12גבעת שאול  סיני מינימרקט-2818032

 , ירושלים1ניימן שמואל  סיני דורון מינימרקט-2818036

 , ירושלים74מאה שערים  יוסף ברכת-2818761

 , ירושלים8פנים מאירות  גבריאל זאדה-2819857

 , ירושלים45קרן קימת  יחזקאל זאדה-2819864

 , ירושלים113בית וגן  ודבש חלב-3004668



 כתובת חנות/סניף

 , ירושלים16שמגר  אקספרס טבע-3101980

 , ירושלים29אגסי  אברהם עיני-3195086

 , ירושלים1זכרון יעקב  יהודה בן-3219374

 , ירושלים48ארזי הבירה  ארזי הבירה סופר-3301433

 , ירושלים111עוזיאל  עוזיאל מינימרקט-3477435

 , ירושלים41הקבלן  מרקט הקבלן-3495169

 , ירושלים129קרל נטר  דפנה מינימרקט מעלות-3545603

 , ירושלים81רמות פולין  רמות פולין מינימרקט-3589014

 , ירושלים55י "רש זול מקור ברוך סופר-3611940

 , ירושלים47ארזי הבירה  ורד יעקב מכולת-3630248

 , ירושלים15קריית משה  קרית משה מינימרקט-3634952

 ירושלים ,'א 1דרוק שלמה זלמן  מרכז תורה וחסד-יוסף אור-3681085

 ירושלים ,128/3מעלות דפנה  אברהמי אחים-3681166

 , ירושלים6זוננפלד  ברכת יוסף מינימרקט-3771771

 , ירושלים113וגן בית  חלב ודבש מכולת-3791163

 ירושלים ,2ג "המשורר אצ זול רמות שפע-3848764

 , ירושלים12לוץ צארלס  זול נווה יעקב תמיד-3978577

 , ירושלים10שירת הים  מרזייב צרכניית-4150368

 , ירושלים8סולם יעקב  .א.א.י מינימרקט-4194280

 , ירושלים87מאה שערים  כאן זול-4305196

 , ירושלים2הרב בלוי  כאן ירמיהו זול-4306427

 , ירושלים16אבינועם ילין  יהלום ספיר אבינועם ילין שיווק-4329774

 , ירושלים14נחמיה  דה בסט סופר-4359228



 כתובת חנות/סניף

 , ירושלים9ברוכים שמואל  ברוכים מינימרקט-4484628

 , ירושלים48הרב טייב חי  בני תורה סופר-4549688

 , ירושלים8אורוגואי  זול יובל סל-4622086

 , ירושלים2בית ישראל  2014סופר זול דפנה  (תומר)-4706974

 , ירושלים1בית הדפוס  טלמרקט-4753037

 , ירושלים106ארץ חפץ  ברכה שערי-5160668

 , ירושלים47ארזי הבירה  מנחם מני ורד-5183756

 , ירושלים51שמואל הנביא  שמואל הנביא סופר-5219815

 ירושלים ,82הרב קצנלבוגן רפאל  סחר א.א.מ-5225206

 , ירושלים15פארן  פארן סופר-5257512

 בית חורון , קלה מרקט שרון-5416223

 , ירושלים24גבעת שאול  הפינה-5425186

 , ירושלים12תורה מציון  עובדיה מכולת-5483931

 , ירושלים2בית ישראל  זול דפנה סופר-5538880

 , ירושלים40רבנו גרשום  יהלום רבנו גרשום שיווק-5633901

 , ירושלים92מאה שערים  זול מאה שערים כאן-5638241

 , ירושלים12קוסטה ריקה  קוסטה ריקה סל-5645207

 , ירושלים117אגריפס  .ע.א.ע.א ד"בס-5739951

 , ירושלים39ירמיהו  מרקט אדיר-5823496

 , ירושלים2יעקב אביר  אביר יעקב צרכניית-5846332

 , ירושלים8פנים מאירות  מרקט זדה מיני-5857811

 , ירושלים34חזון איש  37עדיף רמת שלמה  2000 מעיין-5876061

 , ירושלים12תורה מציון  עובדיה מכולת-5885368



 כתובת חנות/סניף

 , ירושלים62עמק רפאים  הבירה עמק רפאים ארזי-5885383

 , ירושלים62 עמק רפאים עמק רפאים -רועי  זקן-5895511

 , ירושלים48ארזי הבירה  ארזי הבירה סופר-5897179

 , ירושלים1זכרון יעקב  יהודה ר.מ.א בן-5900055

 , ירושלים1שד' נוה יעקב  גבריאל מינימרקט-5974089

 , ירושלים21אהליאב  סחר ושיווק .י.מ.ר-5974112

 , ירושלים18עונג שבת  ברסלב צרכניה-5994621

 , ירושלים117אגריפס  זול גאולה מחנה יהודה סופר-5994774

 , ירושלים10שומרי אמונים  זול שומר אמונים כאן-6007267

 , בית שמש2הרטוב  החנויות והישיבות מרכז-6046039

 , קריית יערים7התאנה  כאן זול קריית יערים רוטמניס-6177704

 נווה אילן , אברהם כהן-6190974

 , ירושלים31כנפי נשרים  2020 צ'יפר סופר-6215111

 , ירושלים9כף החיים  גבריאל מינימרקט-6256644

 , אשדוד30חטיבת הנגב  מ"אשדוד בע אחיעזר-2807184

 , קריית גת21ענתות  קרית גת אחיעזר-2807185

 עילית , מודיעין21חפץ חיים  חסד אהבת-2807326

 עילית מודיעין, 14יהודה הנשיא  חסד יהודה הנשיא אהבת-2807327

 , פתח תקווה9יונה גרין  ציון בר שליט בן-2808615

 , אלעד44יונתן בן עוזיאל  ברכת המזון צרכנית-2812469

 , בני ברק63קהילות יעקב  אבנר לוי-2813336

 עילית , מודיעין5-7רבי עקיבא  39ברכת השם מודיעין  שפע-2816437

 תקווה, פתח 9גרין יונה  זול שפע-2817341



 כתובת חנות/סניף

 , בני ברק163השומר  מ"השומר בע שוק-2817900

 , בני ברק5פוברסקי  רמת אהרון סופר-2818790

 , בני ברק50יהודה הנשיא  דבורה יקובוב-2819501

 ברק , בני8מעיינה של תורה  בני תורה סופר-3004614

 , אלעד94יהודה הנשיא  מזל וברכה צרכנית-3080093

 , רחובות37עזרא  1והמיטיב טוב  סופר-3104277

 , בני ברק20נורוק  ליבוביץ-קליין מינימרקט-3131738

 , בני ברק6ז'בוטינסקי  בני את יוני סיטונאות-3163658

מודיעין  ,11/10שד' הרב מפונוביץ  מרקט גרין-3172524
 עילית

 , אלעד19שמעיה  החסד אלעד נתיב-3299071

 , אשדוד1בעל הנס  לישראל מ.ח אור-3384241

 , רחובות37ההגנה  טוב והמיטב סופר-3475580

 , בני ברק11בארי  בני תורה סופר-3517657

 עילית , מודיעין21אור החיים  חסד אהבת-3565789

 נחלים , זול נחלים שפע-3622531

 , בני ברק48ירושלים  של תורה מעיינה-3940986

 עילית מודיעין ,5עין התלמוד  עין התלמוד -חסד  אהבת-3942989

 , רחובות144הרצל  3טוב והמיטיב  סופר-3989248

 , אלעד1שמאי  38ברכת השם אלעד  שפע-4054668

 עילית , מודיעין23ם "רמב י"הרשב ברכת-4055438

 , רחובות2וינר יוסף  4טוב והמיטיב  סופר-4201800

 , בני ברק101אברבנאל  לעמו משביר-4329944

 , לוד4צמח צדק  אהרון לודרמת  סופר-4432932



 כתובת חנות/סניף

 , אשדוד29הרותם  אברהם מונטג-4466481

 , אשדוד12הרותם  מזון אשדוד מרום-4579374

 , בני ברק89חזון איש  בני תורה חזון איש סופר-4618510

 ברק , בני14אהרונוביץ ראובן  ישיר מזון שיווק-4901779

 רחובות, 45טשרניחובסקי  מרקט חלום מתוק זול-4982880

 , נתיבות7קהילות יעקב  לישראל נתיבות אור-4991488

 , רחובות105הרצל  מרקט זול-5265809

 , אלעד42אבן גבירול  צריכה בזול מוצרי-5265810

 עילית , מודיעין14שערי תשובה  שערי תשובה -חסד  אהבת-5337413

 , בני ברק5הרב פוברסקי  בני תורה פוברסקי סופר-5342963

 , אשדוד8רבי יהודה הנשיא  ברוך שמחה 'בנצלוביץ-5387827

 , קריית גת1בית יוסף  יהלום ספיר שיווק-5395392

 , רחובות10גולומב  טוב והמיטיב גולומב סופר-5477843

 עילית , מודיעין5ה "השל ישראל הולצנברג-5633511

 , רמת גן4דרך נגבה  נגבה מרקט .י.ר-5682855

 עילית , מודיעין7מסילת יוסף  לשבתבו  כל-5741133

 עילית , מודיעין30רבי עקיבא  וחלב בבוקר לחם-5813379

 ברק , בני13בן גוריון דוד  2בני את יוני  סיטונאות-5998942

 , בני ברק9ירושלים  לעמו ירושלים משביר-6017967

 עילית , מודיעין3חזון דוד  החסד שיווק-6162429

 , לוד12האיילון  יעקובי אחיסמך האחים-6188323

 , אלעד18שמעיה  שוק מהדרין סופר-6190955

 , גבעת זאב23הכינור  וברכה גבעת זאב מזל-6194413



 כתובת חנות/סניף

 , קריית יערים5הדגן  טוב והמיטיב קריית יערים סופר-6213339

 מלאכי , קריית88שד' בן גוריון  החסד קריית מלאכי נתיב-3395746

 , גן יבנה26הכישור  גן יבנהברקת  סופר-3946009

 , גן יבנה26הכישור  10אחים יעקובי גן יבנה  סופר-5622590

 , בני ברק20אבו חצירה  מקבוצת נתי 226פרדס כץ בני ברק  ברכל-2808251

 , רחובות8מבצע ליטני  מקבוצת נתיב החסד 237אושיות  ברכל-2808255

 עילית , מודיעין10חפץ חיים  מקבוצת 225חפץ חיים קריית ספר  ברכל-2808260

 עילית , מודיעין5נתיבות המשפט  229נתיבות המשפט מודיעין עילית  ברכל-2808261

 , רחובות27הרב מדר זכריה  מקבוצת 213רחובות הגדול  ברכל-2808264

 , אלעד41שמעון הצדיק  מקבוצת נת 235שמעון הצדיק אלעד  ברכל-2808271

 , בני ברק10מתתיהו  מקבוצת נתיב החסד 238מתתיהו  ברכל-2808272

 עילית , מודיעין21מסילת יוסף  מקבוצת נתיב 231מסילת יוסף קטן  ברכל-2808275

 עילית , מודיעין64נתיבות המשפט  23נתיבות המשפט מודיעין עילית  ברכל-2808276

 עילית , מודיעין34מסילת יוסף  מודיעין ע 233מסילת יוסף הגדול  ברכל-2808277

 , חשמונאים17רמה  מקבוצת נתיב החסד 234חשמונאים  ברכל-2808278

 עילית , מודיעין23יהודה הנשיא  מקבוצת נתיב החסד 241ברכפלד  ברכל-2808282

 עילית , מודיעין18אבני נזר  מקב 224אבני נזר מודיעין עילית  ברכל-2808283

 , בני ברק18קוטל  סופר חסד בני ברק -החסד  נתיב-2814885

 , אלעד23אבטליון  מקבוצת נתיב ה 248אבטליון אלעד  ברכל-3242721

 בני ברק , החסד ירמיהו נתיב-3350354

 , אלעד1הריף  2החסד אלעד  נתיב-3390697

 , רחובות8פרץ  החסד נתיב-3691453

 עיליתמודיעין  ,34רבי יהודה הנשיא  יהודה הנשיא גדול מודיעין עילי ברכל-3745033



 כתובת חנות/סניף

 ים , בת25הרב ניסנבוים יצחק  החסד בת ים נתיב-3832394

 , בני ברק151הרב כהנמן  החסד כהנמן נתיב-3889591

 , בני ברק6סוקולוב  מקבוצת נתיב החסד 260סוקולוב  ברכל-4117072

 אשדוד ,22אליעזר בן הורקנוס  אשדוד 22החסד הורקנוס  נתיב-4130229

 ברק , בני12השר אלון יגאל  28החסד  נתיב-4199549

 בני ברק ,15ם "רשב 29ם "החסד רשב נתיב-4306423

 , בני ברק11הרב קוק  31החסד הרב קוק  נתיב-4337597

 , בני ברק24הרב מלצר  30החסד מלצר  נתיב-4337599

 , בני ברק1הרב פרדו משה  32החסד הרב פרדו  נתיב-4354900

 , אשדוד15י "רשב 33י "החסד רשב נתיב-4426619

 , בני ברק15חבקוק  34החסד חבקוק  נתיב-4777742

 מודיעין עילית ,37רבי שמעון בר יוחאי  35החסד ברכפלד  נתיב-4827646

 , בני ברק1תורת חיים  37החסד תורת חיים  נתיב-4829734

 , בני ברק17קלישר  38החסד קלישר  נתיב-4971267

 עילית , מודיעין40נתיבות המשפט  40החסד קרית ספר  נתיב-5306432

 , אופקים33ברקת  לרעהו יעזור איש-3777455

 , באר שבע1יוחנן הורקנוס  מרקט גילת פוד-6139530

 , באר שבע1יוחנן הורקנוס  996מרקט גילת  פוד-6216345

 , בני ברק13דב גרונר  רוז'ה אבייב-2807018

 , בני ברק6אביי ורבא  ניסן אמינוב-2807558

 , בני ברק2בן יוסף שלמה  ש. צ. שווק ומסחר .ג-2807791

 , בני ברק116ז'בוטינסקי  השקדיה סופרמרקט-2807792

 , בני ברק98המכבים  מרינה מכולת-2808793



 כתובת חנות/סניף

 , בני ברק18הרצוג  מרדכי בוטרשוילי-2809315

 , בני ברק14טבריה  שמואל כהן-2810178

 , בני ברק18הרצל  חלביה-2811582

 , בני ברק24חברון  רומן חמלינצקי-2812029

 , בני ברק38דנגור  בנימין יצחק-2812631

 , בני ברק5דסלר  אלי כהנא-2812753

 , גני תקווה7מרכז פרוינד  יצחק קליין-2813033

 , בני ברק72המכבים  פנחס כוהנוב-2813075

 ברק , בני10אדמור מראדיזמין  אשר לוריא-2813496

 , בני ברק22בר אילן  מכלוף מרכול-2813625

 , בני ברק4החייל  עמוס מדר-2813642

 , בני ברק64השומר  מתוקים מדבש מינימרקט-2816564

 , בני ברק14הרצל  אברהם רוחמקין-2816613

 , בני ברק67חזון איש  שמואל שמעון-2817457

 , בני ברק39סוקולוב  משה שמשון-2817472

 , בני ברק44השומר  אליהו שולומון-2817617

 ברק , בני16הרב ניסים יצחק  ציון סירי-2818042

 , בני ברק64בן זכאי  נפתלי טפלר-2818836

 , בני ברק19גבעת פנחס  מ"ככר קסירר בע צרכנית-2819156

 , בני ברק33חזון איש  סאטמר מכולת-3004644

 , בני ברק27אור החיים  טילא מילר-3037404

 , בני ברק11גבורי ישראל  רמת אלחנן מינימרקט-3098641

 , בני ברק84ז'בוטינסקי  טל מינימרקט-3156724



 כתובת חנות/סניף

 , בני ברק8מוהליבר  מוהליבר מינימרקט-3212765

 , בני ברק6דמשק אליעזר  בככר ברכה-3298098

 , בני ברק2ירושלים  מוישה סופר-4070899

 , בני ברק56הרב כהנמן  מקבוצת נתיב החסד 258כהנמן  ברכל-4117071

 , בני ברק36רבי עקיבא  יהודה סופרזול-4272944

 , בני ברק4רבי עקיבא  אפרים א.י.א סיטונאות-4328158

 , גבעתיים41הרצוג  השכונתית שלי המכולת-4440851

 ברק , בני17ם סופר "חת מקבוצת נתיב החסד 267חתם סופר  ברכל-4682835

 , בני ברק4אהבת שלום  אהבת שלוםעמוס סניף  מדר-4939044

 , בני ברק36קהילות יעקב  טוב זול-5036139

 , בני ברק22רוזנהיים  אפרת דהאן-5110233

 , בני ברק2הרב פרדו משה  אור חיים מינימרקט-5151259

 , בני ברק23חזון איש  משה מישאל-5182953

 , בני ברק24רבי עקיבא  בורה מאיר לוי-5183508

 , בני ברק24הרב קוק  הרב קוק-שמעון אברהם שולומון-5192159

 , בני ברק97ז'בוטינסקי  ליבשיץ .י-5238908

 , בני ברק142רבי עקיבא  פרסקו פצוצית-5410090

 , בני ברק8הקישון  אופיס בעיר גט-5627509

 , בני ברק33חזון איש  מרקט סטמאר-5880026

 , גבעתיים41הרצוג  תל גנים גבעתיים נתן-6116552

 , בני ברק16ל "מהרש זול כל-6136039

 , בני ברק25רימון  ציון מכולת-6185705

 , ירושלים39קורן אליהו  אבו צדקה אריק-3910846



 כתובת חנות/סניף

 , מגדל העמק5השקד  68כל מגדל העמק  בר-5586241

 , בית שמש305הברוש  יעקובי הברוש האחים-4945192

 , בית שמש8א "חיד זול בית שמש כאן-6007268

 נווה מיכאל , זול נווה מיכאל תמיד-6066144

 , ירושלים22ילין דוד  לוי יצחק מכולת-6189407

 לציון , ראשון4מיכאל לוין  אמיר יצחק-2820389

 , אור יהודה82ההגנה  רחמים חיו-3946007

 , כוכב יעקב1אהבת ישראל  36ברכת השם תל ציון אהבת ישראל  שפע-2807058

 , עמנואל1חתם סופר  החסד עמנואל נתיב-2814889

 , חדרה52הגבורים  מקבוצת נתיב החסד 262חדרה  ברכל-4151455

 , רבבה1הר השומרון  החסד רבבה נתיב-5306421

 'כפר חסידים א , מקבוצת 228כפר חסידים  ברכל-2808258

 , חיפה54 שד' טרומפלדור מקבוצת נתיב החסד 216נווה שאנן  ברכל-2808266

 , חיפה16מיכאל  מקבוצת נתיב החסד 250מיכאל  ברכל-3707663

 , חיפה9מיכאל  24החסד מיכאל  נתיב-4108611

 , רכסים1הרימונים  מקבוצת נתיב החסד 261רימונים  ברכל-4139128

 , צפת8ל "צה 244החסד צהל צפת  נתיב-2815416

 אור הגנוז , מקבוצת נתיב החסד 243אור הגנוז  ברכל-2815421

 , צפת1פרומצ'נקו  מקבוצת נתיב החסד 266צפת מרכז  ברכל-4348965

 , רחובות5וייסבורג  מכבי סופר-3644469

 , רחובות33ההגנה  של חסד רחובות-5500630

 , ירושלים39סורוצקין  מקבוצת נתי 240סרוצקין ירושלים  ברכל-2808257

 ירושלים ,47בן אליעזר אריה  החסדמקבוצת נתיב  218גילה  ברכל-2808270



 כתובת חנות/סניף

 , ירושלים14סורצקין  33ברכת השם סורצקין  שפע-2816438

 , ביתר עילית38כף החיים  1ברכת השם כף החיים  שפע-3027818

 , בית שמש11נחל שורק  מקבוצת נתיב החסד 246בית שמש  ברכל-3118598

 , ביתר עילית11החידא  5ברכת השם החידה  שפע-3205669

 , ירושלים21עלי הכהן  3השם עלי הכהן  ברכת-4255038

 , ירושלים28עזרת תורה  34ברכת השם עזרת תורה  שפע-4464624

 , ירושלים14יואל  6ברכת השם יואל  שפע-4709650

 , בית שמש1הרב הרצוג  37ברכת השם בית שמש  שפע-4774064

 , ירושלים4תכלת מרדכי  32ברכת השם תכלת מרדכי  שפע-4774564

 , ירושלים10פנים מאירות  44החסד פנים מאירות  נתיב-4851928

 , גבעת זאב14האיילות  17האיילות  -ברכת השם שפע-4984930

 עילית , ביתר6כנסת יחזקאל  ברכת השם כנסת יחזקאל שפע-5256095

 ירושלים ,801מעלות כיסופים  דיל רמות סופר-5335096

 , בית שמש1הר טוב  בית שמשניסים  ביכורי-5648340

 , בית שמש16מרים הנביאה  46החסד בית שמש מרים  נתיב-5972714

 שמש , בית3הרב ישראל גרוסמן  גרוסמן בית שמש 2000 מעיין-6226081

 , בית שאן2הנגב  מקבוצת נתיב החסד 251בית שאן  ברכל-3365017

 , ירושלים218הגננת  גילה פיצוצית-2806818

 , ירושלים116אחוד הכפר  אל רחמה מכלת-2807423

 , ירושלים2פייר קניג  אורנים מרקט-2811005

 , בית שמש5הרמבם  לוי מאיר מכולת-2813370

 , ירושלים7יוחנן בן זכאי  הפיצוח מרכז-2813981

 ירושלים ,55יוסי בן יועזר  55 בר-2816704



 כתובת חנות/סניף

 , בני ברק163השומר  מ"השומר בע שוק-2817900

 , בית שמש5הרצל  טוב מזל-3004147

 בית שמש , קובי ממתקי-3004263

 , בית שמש25החרש  השמש אימפריית-3004293

 ירושלים ,3שד' המוזיאונים  מזנון המדע שירותי-3046642

 , ירושלים34האומן  2010ממתקים  מ.ד.ש-3549421

 , בית שמש12הדקל  הגבעה פיצוצית-3728392

 , בית שמש15הרב הרצוג  שבת שפע-3889511

 ביתר עילית , בדבש ציפחית-4054632

 , ירושלים1ואדי אל ג'וז  מרקט אלקדמאני מיני-4137513

 , ביתר עילית4הרב ברים  אלי חיים ממתקי-4160362

 , ירושלים22שטרן אברהם  השומר ירושלים שוק-4243383

 , בית שמש17העליה  מתוקה סוכה-4270453

 , בית שמש3הרטוב  לקהילה שלך המכירה-4270465

 און(-שריגים )לי , מרקט שריגים פלוס-4460864

 ירושלים ,1 ר"אגודת ספורט בית מול קנדי-4542176

 , פתח תקווה1שפרינצק  מורן לוי-4681193

 , בית שמש10נחל זוהר  זה אנחנו מתוק-4839556

 , בית שמש27שפת אמת  קל פעמי-4898429

 , בית שמש1דרך רבין יצחק  אור פיצוצית-5094186

 , בית שמש2עמק הזיתים  רחמים און-5167247

 , בית שמש2עמק הזיתים  חזן רימון-5184914

 , בית שמש1הרטוב ב  הממתקים חבילות השי עולם-5277756



 כתובת חנות/סניף

 שמש , בית11דרך רבין יצחק  של פיסטוק הבית-5323495

 שמש, בית 1נהר הירדן  מתוק חסד-5594199

 , ירושלים48עין כרם  עין כרם סופרית-5651615

 עין נקובא , אלנחול מכולת-5656949

 , עין נקובא11התאנים  רים מכולת-5687331

 , ירושלים10גבעת התחמושת  הגבעה קיוסק-5687334

 , ירושלים3שטרואס  עולם הממתקים .י.מ-5723129

 תקווה, פתח 16הסתדרות  לחיות מחמד קואלה-5826062

 , ירושלים240הגננת  משקאות גיי.אל.אם-5852686

 , ירושלים27אליהו קורן  מתוקה גלידה-5886387

 בית שמש , קובי ממתקי-5889564

 , ירושלים10דרך רבין  סיבוני יזמות והשקעות אלירן-5911308

 , ירושלים1מעגלי יבנה  איתמר גרסון-5990349

 ירושלים, 34האומן  קופ בוכריות-5992591

 , ביתר עילית2ישמח ישראל  מתוק רגע-6136199

 , בית שמש4שפת אמת  קל פעמי-6143358

 , בית שמש8נחל ניצנים  קובי ממתקי-6248405

 , אריאל13דרך רמת הגולן  בן עיון שיווק וסחר האחים-3197751

 , ירושלים26הטורים  שבת מטעמי-3910622

 , בני ברק69ירושלים  שמואל אינהורן-2808072

 , בני ברק2נחמיה  עונג שבת קיוסק-2811545

 , ראשון לציון54אופירה  בארי אימפלס חיו-4404995

 



 

 רשימת המוצרים המשתתפים בפעילות –נספח ב' 

 שם מוצר ומשקל ברקוד מוצר

 גרם 40*36אפרופו שוקולד  7290106576223

 גרם50*36אפרופו  7290000066332

 גרם100*20אפרופו  7290000066349

 גרם 200*20אפרופו  7290106571563

 במחיר מיוחד 3ג.קדמ.50*3 6אפרופו מאח. 7290100681138

 גרם 25*5 8אפרופו קלאסי מאח  7290106572959

 גרם50*36אפרופו איטליאנו  7290104500572

 ג25*24פיטנס חטיף מולטיגריין מלח פלפל  7290112965660

 ג25*24פיטנס חטיף מולטיגריין ע.תיבול  7290112965684

 ג25*24פיטנס חטיף מולטיגריין צ'ילי מעודן  7290112965707

 גרם  55*48ביסלי גריל  7290000468747

 גרם  55*48ביסלי ברביקיו  7290000467511

 גרם 55*24ביסלי בצל  7290000468877

 גרם  55*24ביסלי פיצה  7290000467887

 גרם  55*24ביסלי פלאפל  7290001302194

 גרם 55*30אח של ביסלי סלסה פיקנטית  7290109351339

 גרם 55*4 10ביסלי גריל קדמ. מארז אחיד  7290107874502

 גרם 55*4 10ביסלי ברביקיו קדמ. מארז אחיד  7290107875271

 גרם  20*10 10ביסלי גריל מארז אחיד 7290112967244

 גרם35*6 8ברביקיו מאח.ביסלי  7290100686164

 גרם35*6 8ביסלי גריל מאח. 7290100686171

 גרם  20*10ביסלי ברביקיו מארז אחיד  7290112967220

 גרם 67*24ביסלי בצל  7290000066158

 גרם70*24ביסלי בצל  7290115201741

 גרם 67*48ביסלי ברביקיו  7290000066165



 שם מוצר ומשקל ברקוד מוצר

 גרם70*48ביסלי ברביקיו  7290115201680

 גרם 70*48ביסלי גריל  7290000066141

 גרם 70*24ביסלי פיצה  7290000066172

 גרם 70*24ביסלי פלאפל  7290000066134

 גרם 190*25ביסלי בצל  7290000066202

 גרם 200*25ביסלי בצל  7290115201727

 גרם 190*25ביסלי ברביקיו  7290000066219

 גרם200*25ברביקיו ביסלי  7290115201703

 גרם 200*25ביסלי גריל  7290000066196

 גרם 200*25ביסלי פיצה  7290000066226

 גרם 200*25ביסלי פלאפל  7290000066189

 גרם 70*30אח של ביסלי סלסה פיקנטית  7290109351315

 גרם 70*30אח של ביסלי מעושן  7290111564819

 גרם 70*30צ'ילי  אח של ביסלי ספייסי 7290111564932

 גרם150*24ביסלי פארטי מיקס  7290111568206

 גרם150*24ביסלי וחברים מיקס  7290112961600

 גרם150*24ביסלי קרנבל מיקס  7290115201550

 גרם  45*48במבה במילוי קרם נוגט  7290107876889

 גרם 30*5 10במבה במילוי קרם נוגט מארז אחיד  7290107877619

 גרם  15*10 20במבה יומולדת קדמ מארז אחיד  7290107879798

 גרם25*108במבה יום הולדת  7290000068787

 גרם25*8 6במבה יום הולדת סרט 7290100684764

 (9+1יח' )במקום  10גרם הופך להיות  25*10 15במבה מאח  7290105693341

 גרם מולטיפק15*20 12אחיד  במבה יום הולדת קדמ.מארז 7290006652027

 גרם 60*48במבה קלאסי  7290001302279

 גרם 60*4 8במבה קלאסי קדמ.מארז אחיד  7290107875158

 גרם80*40במבה קלאסי  7290000066318



 שם מוצר ומשקל ברקוד מוצר

 גרם 200*18במבה קלאסי  7290104508943

 גרם80*40במבה יום הולדת  7290000068770

 גרם60*36נוגט במבה במילוי קרם  7290100687109

  -גרם קדמ 60*4 8במבה נוגט מאח. 7290000068893

 גרם60*36במבה במילוי קרם חלבה  7290000072067

 גרם60*36במבה במילוי קרם בלונד  7290112966629

 גרם80*36במבה ביסלי מיקס  7290106578692

 גרם40*30דובונים  7290000066264

 גרם20*5 8אחיד  דובונים קדמ.מארז 7290104504228

 גרם 100*16דובונים  7290106578241

 גרם  40*30דובונים שמנת בצל  7290000062242

 גרם 40*30דובונים פיצה  7290106572614

 גרם40*30דובונים ארנבונים חטיף תפוא. 7290006653857

 גרם 40*30דובונים גן חיות  7290106572652

 גרם חדש60*21מלח ים  פופקו 7290112967978

 גרם20*8 8פופקו מלח ים מארז  7290112967992

 גרם30*40במבה מתוקה מחומרים טבעיים  7290000066295

 גרם30*8 6במבה מתוקה מחומרים טבעיים סרט  7290100685242

  -גרם 15*10 12במבה מתוקה מארז  7290112967206

 גרם100*40במבה מתוקה אריזה גדולה  7290112966445

 גרם80*40פופקו חמאה ודבש  7290000066431

 ג20*12 12פופקו חמאה ודבש מארז  7290107875004

 גרם60*40פופקו מיקס מתוק מלוח  7290115201376

 רשימת חנויות תריג - נספח ג'

 נקודה שם כתובת עיר
 הופמן 43 עקיבא רבי ברק בני
 צעצוענו 151 כהנמן הרב ברק בני
 אלתר 1 לנדא יעקב הרב ברק בני
 בי הכל 59 סוקולוב ברק בני
 תחכמוני 146 עקיבא רבי ברק בני



 נקודה שם כתובת עיר
 הגפן 16 שלום אהבת ברק בני

 מגוון 23 אליעזר בן אריה תקווה פתח
 הנקודה 81 רוטשילד היהודית תקווה פתח

 לגנים מרכז 19 י"רשב אלעד
 ביד חיים 9 סיני מבצע חולון

 ראשון ספרי 12 פינסקר לייב יהודה לציון ראשון
 יהודי סיפורי 10 עזרא רחובות

 הנקודה 81 רוטשילד היהודית סבא כפר
 מותק סופר 3 יערה רחובות

 הספרים אוצר 25 העוגב שומרון קרני
 ד"חב יודאיקה 2 מליובאוויטש הרבי ד"חב כפר

 ספירלה 20 א"הריטב עלית מודיעין
 פאזל 14 דוד ישועת עלית מודיעין

 כיתובית יעקב נווה 301 ויוליוס ירושלים
 19 מיקוד 15 אשכול רמת פארן ירושלים
 שפע רב שפע רב קניון ירושלים
 שופ בו כל וגן בית עוזיאל ירושלים
 מדבש מתוק 31 נגארה שאול גבעת ירושלים
 בוקס טוי רמות קניון ירושלים
 חברותא 16 ה"הל ירושלים
 קדשא חומה הר – 29 קורן אליהו ירושלים
 הרכש ספרי שלמה רמת 2 אברהם ברכת ירושלים
 המרתף גאולה 34 יחזקאל ירושלים

 מתוקים חלומות 12 ישראל אהבת ציון תל
 לשחק עט 50 המכבים זאב גבעת

 לשולחן הכל 1 הגרא טלזסטון
 הכוכבים 38 הירדן נהר שמש בית
 פונפונים 22 יחזקאל שמש בית
 לשולחן הכל 12 ניצנים נחל שמש בית

 בייביתר 5 המודעי אלעזר ביתר
 בייתרטויס 20 הרן ביתר

 מינצר עציון גוש צומת עציון גוש
 לספר המרכז 56 חברות מעלות ארבע קרית
 פא כיפא בנימין שער תעשיה אזור בנימין שער

 העיר גן 29 הרותם אשדוד
 אשדוד הופמן 22 הורקנוס בן אליעזר רבי אשדוד
 ההפצה מרכז 1 עקיבא רבי נתיבות

 פוטומן 62 יוסף בית גת קרית
 הקדושה מרכז 14 יהודה בן שדרות

 כתום בנימין יד מסחרי מרכז בנימין יד
 הסתם אוצר 27 הרצל אופקים

 מורדוך 5 אלעזר דוד שבע -באר
 השם קדושת 32 העבודה אשקלון

 הקסום היער 22 שברץ רעננה
 משחקים ילדים 1 חיים דברי נתניה
 יודאיקה אנאל 6 צבי אלון נתניה
 הקודש משכן 47 הנשיא חדרה

 חדד קיוסק 29 רסקו שאן בית
 פלאי פנאי 26 מיכאל חיפה
 הברכה מקור 74 הגליל חיפה

 קהילתית 47 הגיא מוריד כרמיאל
 הדרך אם על ראשית כיכר יבניאל
 וחשמל סלולר קשר 11 הרצל שדרות טבריה

 דורפמן 4 ל"צה צפת
 שמים מלכות 68 ירושלים צפת



 


