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הגדרות.1

א.ת.,2הרימוןרח'מוגבלת,שותפותסחר,אסםקבוצת":אסם"/"המבצעעורכת"
.6085000שהם,934ת"דחמן,

/.https://www.osem-nestle.co.il":אסםאתר"

שרוולי4"קנהבשםלהלן)(כהגדרתםהמוצריםמכירותלקידוםמבצע":המבצע"
תקנון זה.הנערך בהתאם להוראותקפסולות סטארבקס וקבל ספל מתנה"

כימובהר."סטארבקס"ממותגחמהלשתייהאחדספלהמכילמארז":המתנה/ות"
נקודותביןשונותשתיתכןכךלזה,זהזהיםיהיולא(הכוסות)ותכולתםהמארזים
אסםכן,כמוהמארזים.לתכולתבקשרלהלן)(כהגדרתןבמבצעהמשתתפותהמכירה
המיתוג(לרבותהמתנהסוגאתו/אוהמתנהאתלהחליףהזכותאתלעצמהשומרת

שעל גבי המתנה), בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תחתהמפורטיםסטארבקס,מוצרימגוון":המוצרים"/"במבצעהמשתתפיםמוצרים"
.לתקנון זהנספח א'

ומשתתףחלקלוקחאשר18גילמעלבגיר":המבצעמשתתפי"/"משתתף"
במבצע, והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

חנויותו/אוסניפים":במבצעהמשתתפותהמכירהנקודות"/"המכירהנקודות"
.לתקנון זהבנספח ג'המשתתפים במבצע כמפורט

המכירהשנקודתרשתלכלביחסזהלתקנוןב'בנספחכמפורט":המבצעתקופת"
מלאיגמר(לרבותהמתנותמלאיגמרעםו/או()אליהשייכתבמבצעהמשתתפת

אתלשנותרשאיתאסם.מבניהםהמוקדםלפיספציפית),מכירהבנקודתהמתנות
אתלקטועאולקצראולהאריךלרבותסיומו,מועדאתו/אוהמבצעתחילתמועד

תקופת המבצע, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

כללי.2
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ועניין.דברלכלחוזהוהינובמבצעההשתתפותתנאיאתמסדירזהתקנון2.1
מהווהבמבצעההשתתפותועצםהצדדים,וחובותזכויותאתממצההתקנון

הסכמה מלאה לכל האמור בו.

אחר.פרסוםאומודעהכלעלתגברנהזהתקנוןהוראות2.2

מתייחסותוהןבלבד,נוחותמטעמיזכרבלשוןמנוסחותזהתקנוןהוראות2.3
גם לנקבה.

זכותו/אוהגנהמכללשנותו/אולגרועכדישלהלןהמבצעבתנאיאין2.4
המוקנית לאסם על פי ההסכמים בינה לבין מי מהמשתתפים.

הבאים:הנספחיםמצורפיםזהלתקנון:נספחיםרשימת2.5
- רשימת המוצרים המשתתפים במבצע;נספח א'

המשתתפתהמכירהשנקודתרשתלכלביחסהמבצעתקופת-ב'נספח
במבצע שייכת אליה;

- רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע.נספח ג'

השתתפות במבצע.3

המבצעתקופתבמהלךבודדתברכישהירכושאשרבמבצעמשתתףכל3.1
יותראופריטים(ארבעה)4במבצעהמשתתפותהמכירהמנקודותבאחת
"),הרכישה"(להלן:במבצעהמשתתפיםהמוצריםממגווןשונים)או(זהים
להלן.זה3בסעיףלאמורבכפוףלעיל,כהגדרתההמתנהלקבלתזכאייהיה

בוצעהבההמכירהנקודתשלהראשיתבקופהתתאפשרהמתנהקבלת3.2
בלבדהאונליין(בסניפיהמכירהנקודתשלהפעילותבשעותהרכישה
בההמכירהבנקודתהמתנותמלאיגמרועדלמשלוח),תצורףהמתנה
המתנהלקבלתהזכותאתלממשניתןלאכי,יובהרהרכישה.בוצעה

כאמור.הרכישהבוצעהשבההמכירהנקודתאיננהאשרהמכירהבנקודת
קופהושרשורחשבוניתבהצגתמותניתהמתנהקבלתכי,יובהרעוד

תצורףהמתנהבהםהאונלייןבסניפי(למעטהרכישהבגיןתקינים
למשלוח עד גמר מלאי המתנות בסניף האונליין הרלוונטי).

סךמתנותאלף)(חמישים50,000שלכוללתלכמותמוגבלהמתנותמלאי3.3
זה,לתקנוןג'בנספחהמפורטותהמכירהנקודותביןתחולקנהאשרהכל,

(שלושים36עליעמודמכירהנקודתבכלהמינימאליהמלאישבובאופן
כךובכללהמינימאלי,המלאיאתלשנותרשאיתתהאאסםמתנות.ושש)

הודעהללאעת,בכלמכירהנקודתבכלהמינימאליהמלאיאתלשנות
מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

בגיןאחתלמתנהזכאייהאלעיל,לאמורבהתאםלמתנההזכאימשתתףכל3.4
להחלפהניתניםאינםהמבצעבמסגרתשנרכשומוצריםבלבד.אחתרכישה

ו/או החזרה ולא יינתן בגינם החזר כספי.

לשלולו/אוהשתתפותלהפסיקו/אולמנועהזכותאתלעצמהשומרתאסם3.5
כלשהימשתתפיםקבוצתו/אוכלשהומשתתףשללמתנההזכאותאת

החלטתה.אתלנמקשתידרשומבליהבלעדידעתהשיקולפיעלבמבצע
אתמשתתףיפרבומקרהבכלהאמור,מכלליותלגרועומבליכן,כמו

אתו/אובמבצעהשתתפותואתלבטלרשאיתאסםתהאזה,תקנוןהוראות
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הפרתעבירה,מרמה,שלביצוענעשהכיסברהאםלרבותלמתנה,זכאותו
אתביטלשמשתתףבמקרההיתר,(וביןלבתוםחוסראודיןהפרתתקנון,
עלמראשמוותרהמשתתףבעבורם).תשלוםביצעלאאוהמוצריםרכישת

.לעילכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם בקשר עם האמור

אחריות.4

מערכותנפילתשגיאות,תקלות,ללאיתקייםהמבצעכימתחייבתאינהאסם4.1
מבלימכך.כתוצאהתביעהאוטענהכלתהיהלאולמשתתףטעויותאו

טעותעקבבמתנהיזכהלאמשתתףבומקרהבכלהאמור,מכלליותלגרוע
כלכךבגיןלותהיינהלאברשלנות,ו/אולבבתוםאירעהאשראסםשל

טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד אסם.

משתתפיכלפיאחריותו/אוחבותבכליישאולאמטעמהמיו/אואסם4.2
תקינותה)אואיכותההמתנה,לסוגביחס(לרבותהמתנהעםבקשרהמבצע

הקשוראחרנזקאונפשעוגמתכלו/אולמתנההזכאותמימושאיו/או
לשביעותאינהוהמתנההיהפיצויכללמשתתףחייבתתהאולאבמתנה,

כלאיןלאסםמהאמור,לגרועמבלישהיא.סיבהמכלהמשתתףרצון
פרסוםבאיזהצויןכאמורהמתנהששוויככלהמתנה,לשוויביחסאחריות

של המבצע.

חוסרו/אופגםו/אוהתאמהאיו/אולתקלהבקשרטענהו/אופנייהכל4.3
לאסםבמישריןתופנההמתנות,עםבקשרנפשעוגמתו/אורצוןשביעות

ממועדשעותוארבע)(עשרים24תוךהרלוונטית,המכירהלנקודתו/או
במבצעההשתתפותבנוסף,הקנייה).חשבוניתגביעל(כמפורטהרכישה
ו/אודרישהטענה,כלעלחוזרובלתיסופיויתורועניין,דברלכלמהווה,

לכך.תביעה נגד אסם ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר

מדיניות הפרטיות.5

(להלן:המשתתפיםאודותמידעלאסוףאולקבלעשויהמטעמה,מיו/אואסם5.1
מוטלתלא(א)כיאלה,בהקשריםמובהרשלה.מידעבמאגריולאחסנו")מידע"

כימובהר,(אךכאמורמידעלחשוףאולמסורשבדיןחובהכלהמשתתפיםעל
למשתתףידוע(ב)כיוכןבמבצע);השתתפותלשםלהידרשעשויהדבר

עשויהאסםזה,תקנוןפיעלשיעשהבמידעלשימושבנוסףכיעליו,ומוסכם
(כהגדרתמידעבמאגריאותולאגורהעסקיים,לצרכיהבמידעשימושלעשות
קשוריםלתאגידיםלהעבירווכן)1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתבחוקהמונח

בהתאםהכולעסקיים,ולשותפיםאחיות)וחברותאםחברות(לרבותלה
רשאיתתהאאסם(ג)כיוכןאסם;באתרהפרטיותולמדיניותהדיןלהוראות

.לגבולות המדינהלהעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ

אלהונהליםשמערכותבעודמידע.לאבטחתונהליםמערכותמיישמתאסם5.2
איןידה,עלשיאספולנתוניםבלתי-מורשיתלחדירההסיכוניםאתמצמצמים

כימתחייבת,אינהאסםלכן,כאמור.חדירהמוחלטבאופןלשלולכדיבהם
למידעבלתי-מורשיתגישהמפנימוחלטבאופןחסינהתהיהבמבצעהשתתפות

שייאסף בהקשרים אלה.

מיסים.6

בתוקףשיהיהכפיחוק,פיעלמסבתשלוםמחויבתתהיההמתנהשקבלתיתכן
ההוצאותהמיסים,העלויות,בכליישאהמתנהמקבללמסירתה.הרלוונטיבמועד
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הרשויותמולהדרושיםההליכיםכללנקיטתויפעלבקבלתה,הכרוכיםוהתשלומים
.לכךהמתאימות בקשר לכך ולאסם לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר

הדין וסמכות השיפוט.7

ולאבלבד,הישראליהדיןיהיהממנוהנובעכלועלזהתקנוןעלהחלהדין7.1
.יחול כל דין אחר

הימנוהנובעיםו/אוזהלתקנוןהנוגעיםהענייניםבכלהשיפוטסמכות7.2
.מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו בלבד

שונות.8

אתלשנותו/אוזהתקנוןתנאיפיעללפעולהזכותאתלעצמהשומרתאסם8.1
תקופתאתלקצרו/אועתבכלהמבצעאתלהפסיקו/אולפעםמפעםתנאיו

לכלובכפוףוהבלעדיהמוחלטדעתהשיקולולפימיידיבאופןהכלהמבצע,
פרסוםזהולענייןהתקנון,שינויבדברהמבצעמשתתפיאתתעדכןאסםדין.

כאמור.התקנון המעודכן באתר אסם, אם וככל שיפורסם, ייחשב עדכון

מקורםאשראיחורו/אושיבושו/אותקלהכלכיומאשר,מצהירהמשתתף8.2
שלהפרהייחשבולאמטעמהמיו/אואסםשלבשליטתהשאינובאירוע

.תרופההוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או

אובכלללציבוראסםמאתהצעהמהווהאינוזהתקנוןו/אוהמבצע8.3
להציעמשתתףלכלאסםמטעםהזמנהאלאאינםוהםכלשהו,למשתתף

זה,בתקנוןהמפורטיםובתנאיםבאופןוזאת,במבצע,השתתפותואתלה
.בשלמותם ובהם בלבד

הזכאותלמימושהנוגעבכלאחריותבכלנושאתאינהמטעמהמיו/אואסם8.4
אחרנזקאונפשעגמתלכלו/אולאי-מימושה,אוהמבצעפיעללמתנה
האמור,מןלגרועמבליבה.ובשימושלמתנההזכאותבמימושהקשור

ביחסאחריותאוחבותמכלמטעמהמיו/אואסםאתפוטריםהמשתתפים
.למתנה ולמבצע

התנאיםבכלעמדכיומאשרמצהירבמבצע,השתתפותובעצםמשתתף,כל8.5
.המפורטים בתקנון

פרסוםלביןזהתקנוןהוראותביןהתאמהאיו/אוסתירהשלמקרהבכל8.6
.אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה

.אסםבאתרהמבצעבתקנוןלעייןניתן8.7

**
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נספח א' – רשימת המוצרים המשתתפים במבצע

קודשם פריט
7630477891691גרם57קולומביהקפסולותסטארבקס
7630477891639גרם55ורונהקפסולותסטארבקס
7630477891615גרם55סומטרהקפסולותסטארבקס
53בלונדאספרסוקפסולותסטארבקס

גרם
7630477891738

57נטולאספרסוקפסולותסטארבקס
גרם

7630477891653

7630477891714גרם57אספרסוקפסולותסטארבקס
7630477891677גרם53פלייספייקקפסולותסטארבקס
7630477891592גרם57בלנדהאוסקפסולותסטארבקס
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במבצענספח ב' - תקופת המבצע ביחס לכל רשת שנקודת המכירה המשתתפת
שייכת אליה

תקופת המבצעשם הרשת
4.4.21-30.4.21סופר ספיר בע"מ

4.4.21-30.4.21סטופ מרקט בע"מ
4.4.21-30.4.21כ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21בע"מ1982חדרהפוליצר
4.4.21-30.4.21א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21בע"מ1988ובניויוחננוףמ.
4.4.21-30.4.21מ.ח מרכז המזון בע"מ

4.4.21-30.4.21חביב בעיר בע"מ
4.4.21-30.4.21מחסני מזון - חינם פלוס בע"מ

4.4.21-30.4.21ח. כהן סוכנות מזון ומשקאות בע"מ
4.4.21-30.4.21עוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ

4.4.21-30.4.21חצי חינם
4.4.21-30.4.21יינות ביתן

4.4.21-30.4.21מגה
4.4.21-30.4.21רמי לוי

4.4.21-30.4.21שופרסל
4.4.21-30.4.21גוד פארם

6.4.21-30.4.21סופר פארם
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נספח ג' - רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע

תקופת המבצעשם נקודת המכירהשם רשת
4.4.21-30.4.21הכי זול סופר ספיר פרדס חנהסופר ספיר בע"מ

4.4.21-30.4.21הכי זול סופר ספיר קריית שמונהסופר ספיר בע"מ

4.4.21-30.4.21סופר ספיר אלנבי חיפהסופר ספיר בע"מ

4.4.21-30.4.21סופר ספיר חצור הגליליתסופר ספיר בע"מ

274.4.21-30.4.21הכרמלטירתספירסופרסופר ספיר בע"מ

4.4.21-30.4.21סופר ספיר צפתסופר ספיר בע"מ

384.4.21-30.4.21פינהראשספירסופרסופר ספיר בע"מ

4.4.21-30.4.21סופר נטו חיסכון צפתסופר ספיר בע"מ

94.4.21-30.4.21יהודהאבןמרקטסטופסטופ מרקט בע"מ

74.4.21-30.4.21חיפהאינשטייןמרקטסטופסטופ מרקט בע"מ

4.4.21-30.4.21סטופ מרקט אם הדרך בית ינאיסטופ מרקט בע"מ

4.4.21-30.4.21סטופ מרקט הוד השרוןסטופ מרקט בע"מ

84.4.21-30.4.21נתניהסוהוסטופמרקטסטופ מרקט בע"מ

4.4.21-30.4.21סטופ מרקט צומת יגורסטופ מרקט בע"מ

4.4.21-30.4.21סטופ מרקט קניון ארנה הרצלייהסטופ מרקט בע"מ

54.4.21-30.4.21קסטראמרקטסטופסטופ מרקט בע"מ

34.4.21-30.4.21קריותמרקטסטופסטופ מרקט בע"מ

104.4.21-30.4.21לציוןראשוןמרקטסטופסטופ מרקט בע"מ

2894.4.21-30.4.21נתניהניצההישראליתהפינהכ.נ. מחסני השוק בע"מ

754.4.21-30.4.21טבריההדרהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

594.4.21-30.4.21יקנעםהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

514.4.21-30.4.21נשרהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

764.4.21-30.4.21צפתהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

654.4.21-30.4.21אתאקרייתהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

354.4.21-30.4.21שלומיהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2624.4.21-30.4.21ויצמןמרקטמטרוכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2634.4.21-30.4.21נתניהבנימיןזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2484.4.21-30.4.21הרצלייהזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2474.4.21-30.4.21נתניהיסמיןלבזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2684.4.21-30.4.21נהרייהזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2464.4.21-30.4.21חייםחפץנתניהזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2394.4.21-30.4.21קצריןזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ
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2644.4.21-30.4.21נתניהפולגרמתזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2384.4.21-30.4.21יםקרייתשרתזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2504.4.21-30.4.21עפולהאקסטרהאופקוכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2904.4.21-30.4.21סבאכפרשופקואופכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21מחסני השוק צופיםכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21בעמ1982חדרהפוליצרבע"מ1982חדרהפוליצר

4.4.21-30.4.21בעמ1982חדרהפוליצרבע"מ1982חדרהפוליצר

4.4.21-30.4.21פוליצר כפר ויתקיןבע"מ1982חדרהפוליצר

4.4.21-30.4.21פוליצר כרכורבע"מ1982חדרהפוליצר

4.4.21-30.4.21פוליצר פרדס חנהבע"מ1982חדרהפוליצר

4.4.21-30.4.21פוליצר קיסריהבע"מ1982חדרהפוליצר

4.4.21-30.4.21פוליצר נתניהבע"מ1982חדרהפוליצר

614.4.21-30.4.21אביבתלאוניברסיטהויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

144.4.21-30.4.21שמשביתויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי גני תקווהא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

654.4.21-30.4.21דיזינגוףויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

94.4.21-30.4.21אביבתלהארבעהויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

444.4.21-30.4.21אביבתללינקולןויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

384.4.21-30.4.21ציוןמבשרתויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

514.4.21-30.4.21מודיעיןויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

894.4.21-30.4.21ירושליםמלחהויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

834.4.21-30.4.21רחובותהמדעפארקויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

164.4.21-30.4.21פלורנטיןויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

234.4.21-30.4.21לציוןראשוןויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

714.4.21-30.4.21מזרחראשוןויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

914.4.21-30.4.21שוהםויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

324.4.21-30.4.21אביבתלמרכזיתתחנהויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21אס.מ.אסכ.נ. מחסני השוק בע"מ

154.4.21-30.4.21יהודהאוריוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

194.4.21-30.4.21גדוליהודהאוריוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

84.4.21-30.4.21רחובותהעםאחדיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

324.4.21-30.4.21אביבתלצביבןיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

294.4.21-30.4.21יםבתיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

14.4.21-30.4.21רחובותהמפוחיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.
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204.4.21-30.4.21האומןירושליםיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

174.4.21-30.4.21מודיעיןיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

184.4.21-30.4.21כרמיםמודיעיןיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

274.4.21-30.4.21אביבתלאליהוידסניףיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

74.4.21-30.4.21עקרוןיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

44.4.21-30.4.21רחובותבילוצומתיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

284.4.21-30.4.21אליהורמתראשוןיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

314.4.21-30.4.21קלינגפרדסרחובותיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

904.4.21-30.4.21מרלוגמודיעיןיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

4.4.21-30.4.21ויקטורי איילון אבא הילל סילבר רמת גא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

304.4.21-30.4.21אלקנהויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

734.4.21-30.4.21שאןביתויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

224.4.21-30.4.21חדרהויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

484.4.21-30.4.21כרמלטירתויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

584.4.21-30.4.21יונהכפרויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

794.4.21-30.4.21הירוקהסבאכפרויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי נתניהא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

254.4.21-30.4.21עכוויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

594.4.21-30.4.21עפולהויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

814.4.21-30.4.21העיןראשאפקפארקויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

694.4.21-30.4.21רעננהפארקויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

74.4.21-30.4.21תקווהפתחויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

704.4.21-30.4.21יצחקצורויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

634.4.21-30.4.21פוסטצקויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

244.4.21-30.4.21חדרהלבקניוןויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

964.4.21-30.4.21אתאקרייתויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

864.4.21-30.4.21טבעוןקרייתויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

344.4.21-30.4.21מוצקיןקריתויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי ראש העיןא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

294.4.21-30.4.21גןרמתויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

534.4.21-30.4.21ישירמתויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

454.4.21-30.4.21אחוזהרעננהויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

744.4.21-30.4.21הכוכביםשבעתויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

274.4.21-30.4.21חיפההעליהשערויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול
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504.4.21-30.4.21מונדתלויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

54.4.21-30.4.21אורניתויקטריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

234.4.21-30.4.21טבריהיוחנוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

264.4.21-30.4.21השרוןרמתיוחנוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

224.4.21-30.4.21חדרהיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

134.4.21-30.4.21המפרץחוצותיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

244.4.21-30.4.21סבאכפריוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

304.4.21-30.4.21נתניהיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

214.4.21-30.4.21סגולהתקווהפתחסניףיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

14.4.21-30.4.21המזוןמרכזמ.חמ.ח מרכז המזון בע"מ

24.4.21-30.4.21עיליתנצרתהמזוןמרכזמ.חמ.ח מרכז המזון בע"מ

874.4.21-30.4.21צמחויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

14.4.21-30.4.21שמואלגבעתחביבחביב בעיר בע"מ

34.4.21-30.4.21גניםכפרחביבחביב בעיר בע"מ

24.4.21-30.4.21אונוקרייתחביבחביב בעיר בע"מ

4.4.21-30.4.21מרלוג חביבחביב בעיר בע"מ

914.4.21-30.4.21גןרמתזבוטינסקיהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

524.4.21-30.4.21מודיעיןהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2414.4.21-30.4.21אורהזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2204.4.21-30.4.21אורניםזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2424.4.21-30.4.21אפרתזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2024.4.21-30.4.21הכרםביתזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2174.4.21-30.4.21שפיראגבעתזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2224.4.21-30.4.21וולפסוןזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2184.4.21-30.4.21מהדריןיעקבנווהזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2034.4.21-30.4.21פלמחזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2234.4.21-30.4.21זאבפסגתזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2114.4.21-30.4.21מרכזזאבפסגתזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2674.4.21-30.4.21הדסהצורזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2054.4.21-30.4.21מנחםקריתקואופזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2304.4.21-30.4.21מודיעיןקייזרזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2614.4.21-30.4.21לציוןראשוןזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2124.4.21-30.4.21מזרחתלפיותזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2084.4.21-30.4.21יובלקריתצרכניהכ.נ. מחסני השוק בע"מ
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2074.4.21-30.4.21זאבגבעתקואופכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2774.4.21-30.4.21ראשוניםשופקואופכ.נ. מחסני השוק בע"מ

64.4.21-30.4.21בורגתהפלוסחינםמחסני מזון - חינם פלוס בע"מ

4.4.21-30.4.21חינם פלוס קדימהמחסני מזון - חינם פלוס בע"מ

54.4.21-30.4.21שוהםפלוסחינםמחסני מזון - חינם פלוס בע"מ

4.4.21-30.4.21מחסני מזון חינם פלוס תנובותמחסני מזון - חינם פלוס בע"מ

4.4.21-30.4.21מחסני מזון חינם קרני שומרוןמחסני מזון - חינם פלוס בע"מ

4.4.21-30.4.21היפר כהן מהדריןח. כהן סוכנות מזון ומשקאות בע"מ

454.4.21-30.4.21מערבכהןהיפרח. כהן סוכנות מזון ומשקאות בע"מ

4.4.21-30.4.21ח. כהן סוכנות מזון ומשקאותח. כהן סוכנות מזון ומשקאות בע"מ

7654.4.21-30.4.21מולשדרותסניףכהןח.ח. כהן סוכנות מזון ומשקאות בע"מ

4.4.21-30.4.21מכולת פעמי תשזח. כהן סוכנות מזון ומשקאות בע"מ

2454.4.21-30.4.21השוקמחסניגדרהזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21כהן מחסני השוק באר שבעכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21כהן מחסני השוק להביםכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21כהן מחסני השוק רדקכ.נ. מחסני השוק בע"מ

984.4.21-30.4.21אילתהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

564.4.21-30.4.21אשדודהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21מחסני השוק אשדוד גכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21מחסני השוק דימונהכ.נ. מחסני השוק בע"מ

584.4.21-30.4.21רכבתהאורגיםהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21מחסני השוק המשחררים באר שבעכ.נ. מחסני השוק בע"מ

554.4.21-30.4.21בנימיןידהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21מחסני השוק מבצע עובדהכ.נ. מחסני השוק בע"מ

454.4.21-30.4.21מיתריםהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21מחסני השוק מתחם ביג אופקיםכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21מחסני השוק נווה זאבכ.נ. מחסני השוק בע"מ

774.4.21-30.4.21גתקרייתהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

714.4.21-30.4.21מלאכיקרייתהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

264.4.21-30.4.21שבעבאררמותהשוקמחסניכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21מחסני השוק שכונה טכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2444.4.21-30.4.21יבנהזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2654.4.21-30.4.21רחובותזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

2744.4.21-30.4.21אילתברקתשופקואופכ.נ. מחסני השוק בע"מ
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2604.4.21-30.4.21אשדודזולמיסטרכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21מחסני השוק עין יהבכ.נ. מחסני השוק בע"מ

4.4.21-30.4.21מרלוג מחסני השוקכ.נ. מחסני השוק בע"מ

474.4.21-30.4.21אופקיםויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי אפרידר אשקלוןא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי אשדודא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

954.4.21-30.4.21מרכזאשקלוןויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

684.4.21-30.4.21שבעבארויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

414.4.21-30.4.21ברנעויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי גדרהא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי גן יבנהא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

464.4.21-30.4.21דימונהויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

564.4.21-30.4.21יבנהויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי לודא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי לוד נתבגא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי מהדרין קרית מלאכיא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

924.4.21-30.4.21נתיבותויקטוריא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי קרית גתא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי רמלהא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

4.4.21-30.4.21ויקטורי שדרותא.ב.א. ויקטורי חברה לניהול

33Airportיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ. City4.4.21-30.4.21

164.4.21-30.4.21יבנהגןיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

54.4.21-30.4.21אשדודזבוטינסקייוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

254.4.21-30.4.21ציונהנסיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

94.4.21-30.4.21נתיבותיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

124.4.21-30.4.21רמלהיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

344.4.21-30.4.21מבקיעיםיוחננוףבע"מ1988ובניויוחננוףמ.

264.4.21-30.4.21ירושליםהנציבביתספירסופרסופר ספיר בע"מ

394.4.21-30.4.21גיוראברספירסופרסופר ספיר בע"מ

294.4.21-30.4.21ירושליםחומההרספירסופרסופר ספיר בע"מ

4.4.21-30.4.21סופר ספיר צומת פת ירושליםסופר ספיר בע"מ

4.4.21-30.4.21סופר ספיר קריית היובל ירושליםסופר ספיר בע"מ

4.4.21-30.4.21סופר ברקתעוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ

94.4.21-30.4.21שמואלגבעתברקתסופרעוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ
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624.4.21-30.4.21חולוןברקתסופרעוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ

4.4.21-30.4.21סופר ברקת נס ציונהעוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ

4.4.21-30.4.21סופר ברקת קריית גנים ראשון לציוןעוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ

4.4.21-30.4.21סופר ברקת תל אביבעוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ

104.4.21-30.4.21אביבתלברקתסופרעוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ

4.4.21-30.4.21עוף הודו וברקת ראשון לציוןעוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ

4.4.21-30.4.21עוף והודו נס ציונה קטןעוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ

4.4.21-30.4.21עוף והודו רמת השרוןעוף והודו ברקת-חנות המפעל בע"מ

4.4.21-30.4.21חצי חינם סייריםחצי חינם

4.4.21-30.4.21חצי חינם ראשון לציון מערבחצי חינם

4.4.21-30.4.21חצי חינם מרכבהחצי חינם

4.4.21-30.4.21חצי חינם בורגר מרכבהחצי חינם

4.4.21-30.4.21חצי חינם הלחי ראשון לציוןחצי חינם

4.4.21-30.4.21חצי חינם מטבח מרכבהחצי חינם

4.4.21-30.4.21חצי חינם תוצרת חקלאית מובחרתחצי חינם

4.4.21-30.4.21חצי חינם קניון שרוניםחצי חינם

4.4.21-30.4.21חצי חינם אם המושבותחצי חינם

904.4.21-30.4.21יעקבנווהמהדריןביתןיינותיינות ביתן

914.4.21-30.4.21ירושליםמהדריןריינסביתןיינותיינות ביתן

614.4.21-30.4.21נתניהבסיטיסניףביתןיינותיינות ביתן

924.4.21-30.4.21אתאקרייתמהדריןביתןיינותיינות ביתן

114.4.21-30.4.21העיןראשמהדריןביתןיינותיינות ביתן

124.4.21-30.4.21תקווהפתחביתןיינותיינות ביתן

64.4.21-30.4.21אשדודהאורגיםביתןיינותיינות ביתן

34.4.21-30.4.21לציוןראשוןביתןיינותיינות ביתן

44.4.21-30.4.21החדשאשקלוןביתןיינותיינות ביתן

304.4.21-30.4.21אילתביתןיינותיינות ביתן

104.4.21-30.4.21סבאכפרביתןיינותיינות ביתן

74.4.21-30.4.21אשדודהסיטיקניוןביתןיינותיינות ביתן

41104.4.21-30.4.21הרצלייהלבמהדריןמגהיינות ביתן

13404.4.21-30.4.21שדרותביתןיינותיינות ביתן

27304.4.21-30.4.21העמקמגדלמהדריןביתןיינותיינות ביתן

30104.4.21-30.4.21ב'אריאלביתןיינותיינות ביתן

634.4.21-30.4.21בסיטיראשל"צביתןיינותיינות ביתן
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684.4.21-30.4.21ברנעאשקלוןביתןיינותיינות ביתן

194.4.21-30.4.21מונדתלביתןיינותיינות ביתן

604.4.21-30.4.21אשדודהשייטיםסניף-ביתןיינותיינות ביתן

4.4.21-30.4.21מגה מרקט רעננהיינות ביתן

624.4.21-30.4.21מודיעיןסיטיביתןיינותיינות ביתן

164.4.21-30.4.21אדומיםמעלהביתןיינותיינות ביתן

264.4.21-30.4.21העיןראשביתןיינותיינות ביתן

154.4.21-30.4.21נתניהביתןיינותיינות ביתן

654.4.21-30.4.21אשקלוןסיטיביתןיינותיינות ביתן

144.4.21-30.4.21הביתלידמנשהאלפיביתןיינותיינות ביתן

644.4.21-30.4.21הביתלידהרצלייהביתןיינותיינות ביתן

204.4.21-30.4.21פיתוחהרצלייההחושליםביתןיינותיינות ביתן

4.4.21-30.4.21ירושלים1המלכהשלומציוןביתןיינותיינות ביתן

4.4.21-30.4.21מרכזיתתחנה224יפוביתןיינותיינות ביתן

674.4.21-30.4.21הביתלידחולוןביתןיינותיינות ביתן

224.4.21-30.4.21רחובותביתןיינותיינות ביתן

784.4.21-30.4.21אלביתביתןיינותיינות ביתן

774.4.21-30.4.21יעקבכוכבביתןיינותיינות ביתן

734.4.21-30.4.21עתליתביתןיינותיינות ביתן

804.4.21-30.4.21טבעוןקרייתביתןיינותיינות ביתן

484.4.21-30.4.21אשדודביתןיינותיינות ביתן

334.4.21-30.4.21שמשביתביתןיינותיינות ביתן

464.4.21-30.4.21רמלהביתןיינותיינות ביתן

744.4.21-30.4.21רמלהאפקהביתןיינותיינות ביתן

414.4.21-30.4.21עקיבאאורביתןיינותיינות ביתן

424.4.21-30.4.21אתאקרייתביתןיינותיינות ביתן

814.4.21-30.4.21לציוןראשוןקרדומרכזביתןיינותיינות ביתן

844.4.21-30.4.21מתןביתןיינותיינות ביתן

794.4.21-30.4.21תקווהפתחהסביוניםלבביתןיינותיינות ביתן

834.4.21-30.4.21יצחקצורחינםכמעטיינות ביתן

444.4.21-30.4.21מעלותביתןיינותיינות ביתן

554.4.21-30.4.21אל-כרמלדאליתביתןיינותיינות ביתן

564.4.21-30.4.21ערדביתןיינותיינות ביתן
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574.4.21-30.4.21שאןביתביתןיינותיינות ביתן

12284.4.21-30.4.21כבירתלמהדריןמגהמגה

8304.4.21-30.4.21רעננהגולןמהדריןמגהמגה

27504.4.21-30.4.21תקווהפתחעמישבמהדריןמגהמגה

25604.4.21-30.4.21עיליתמודיעיןמהדריןמגהמגה

42704.4.21-30.4.21אלעדמהדריןמגהמגה

36804.4.21-30.4.21שמשביתרמתמהדריןמגהמגה

24704.4.21-30.4.21חדרהחןנאותמהדריןמגהמגה

20904.4.21-30.4.21עיליתאלעדמהדריןמגהמגה

36104.4.21-30.4.21חיפההרצלמהדריןמגהמגה

723104.4.21-30.4.21יבנהגןביתןיינותמגה

736004.4.21-30.4.21בעירמגהמגה

735064.4.21-30.4.21סביוןגבעתבעירמגהמגה

711124.4.21-30.4.21רמלהבעירמגהמגה

733004.4.21-30.4.21אביהקניוןבעירמגהמגה

701914.4.21-30.4.21חולוןויצמןככרבעירמגהמגה

722404.4.21-30.4.21אתאקריתוגןביתבעירמגהמגה

728404.4.21-30.4.21ח'אשדודבעירמגהמגה

734204.4.21-30.4.21ירושליםאלנביבעירמגהמגה

723304.4.21-30.4.21י"באשדודבעירמגהמגה

738504.4.21-30.4.21הכרםביתבעירמגהמגה

709814.4.21-30.4.21נתניהאזוריםבעירמגהמגה

703294.4.21-30.4.21חולוןרחלנאותבעירמגהמגה

706984.4.21-30.4.21אפעלרמתאבותביתבעירמגהמגה

712954.4.21-30.4.21אביבתלאביבמעוזבעירמגהמגה

701084.4.21-30.4.21אביבתלפנקסבעירמגהמגה

729764.4.21-30.4.21שבעבארצפוןבעירמגהמגה

732104.4.21-30.4.21אשקלוןלבבעירמגהמגה

708704.4.21-30.4.21רעננהותיקיםבעירמגהמגה

709144.4.21-30.4.21אביביםנווהבעירמגהמגה

709064.4.21-30.4.21נתניהמרכזבעירמגהמגה

705154.4.21-30.4.21גןרמתרווהבעירמגהמגה

741204.4.21-30.4.21הרצליההדרבעירמגהמגה

703454.4.21-30.4.21חולוןשושניםנאותבעירמגהמגה
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701834.4.21-30.4.21יםבתעוזיאלבעירמגהמגה

701594.4.21-30.4.21הטייסיםרמתבעירמגהמגה

703534.4.21-30.4.21ד'אשדודבעירמגהמגה

702564.4.21-30.4.21יםבתיוסףרמתבעירמגהמגה

702134.4.21-30.4.21גבירולאבןבעירמגהמגה

730204.4.21-30.4.21אליעזרביתסיטיבעירמגהמגה

701324.4.21-30.4.21אביבתלויצמןבעירמגהמגה

704934.4.21-30.4.21גןרמתהרוא"הבעירמגהמגה

713094.4.21-30.4.21ג'אביברמתבעירמגהמגה

702484.4.21-30.4.21אביבתלמכבייהודהבעירמגהמגה

708504.4.21-30.4.21רעננהשרתקריתבעירמגהמגה

4.4.21-30.4.21מגה בעיר סיטי מגדלי כרמל חיפהמגה

707524.4.21-30.4.21אפעלרמתבעירמגהמגה

725184.4.21-30.4.21הירקוןפארקבעירמגהמגה

711474.4.21-30.4.21כרמיתנוהבעירמגהמגה

731744.4.21-30.4.21אילןברבעירמגהמגה

8204.4.21-30.4.21רעננהמרכזבעירמגהמגה

4.4.21-30.4.21מגה בעיר מרכז דימונהמגה

712364.4.21-30.4.21אביבתלדודמגדליבעירמגהמגה

741604.4.21-30.4.21יםנוףבעירמגהמגה

725774.4.21-30.4.21נתניהלבבעירמגהמגה

704604.4.21-30.4.21גבעתייםגוריוןבןבעירמגהמגה

742004.4.21-30.4.21השרוןרמתבעירמגהמגה

707014.4.21-30.4.21אונוקריתהנשיאבעירמגהמגה

741704.4.21-30.4.21עמלנוהסיטיבעירמגהמגה

712524.4.21-30.4.21אילתמעלהביתןיינותמגה

703374.4.21-30.4.21אפקהנאותבעירמגהמגה

711394.4.21-30.4.21סבאכפררוןבעירמגהמגה

702214.4.21-30.4.21נחוםמגדלבעירמגהמגה

712794.4.21-30.4.21בלינסוןבעירמגהמגה

711714.4.21-30.4.21תקוהפתחחייםחפץבעירמגהמגה

4.4.21-30.4.21מגה בעיר קניון ערים כפר סבאמגה

713684.4.21-30.4.21אריאלבעירמגהמגה

706204.4.21-30.4.21נתניהבעירמגהמגה
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720404.4.21-30.4.21כרמליהבעירמגהמגה

4.4.21-30.4.21מגה בעיר רמת החיילמגה

711504.4.21-30.4.21רעותמכביםבעירמגהמגה

730504.4.21-30.4.21יונהכפרסיטיבעירמגהמגה

741504.4.21-30.4.21פתוחהרצליהבעירמגהמגה

741304.4.21-30.4.21הרצליהאמיריםנווהבעירמגהמגה

721904.4.21-30.4.21רחובותהעירגניבעירמגהמגה

722304.4.21-30.4.21לודאביבגניביתןיינותמגה

721804.4.21-30.4.21יהודהאבןבעירמגהמגה

729604.4.21-30.4.21זכרוןשמורתסיטיבעירמגהמגה

725304.4.21-30.4.21גליםבתסיטיבעירמגהמגה

731804.4.21-30.4.21צהלהרמותבעירמגהמגה

734404.4.21-30.4.21בתיהמזכרתסיטיבעירמגהמגה

714304.4.21-30.4.21קיראוןבעירמגהמגה

724904.4.21-30.4.21אביבתלשלםכפרבעירמגהמגה

710404.4.21-30.4.21השרוןהודבעירמגהמגה

739904.4.21-30.4.21אביבתלברוךתלבעירמגהמגה

742804.4.21-30.4.21חיפהאודיטוריוםבעירמגהמגה

720704.4.21-30.4.21חדשיונהכפרבעירמגהמגה

4.4.21-30.4.21מגה בעיר ככר דיזנגוףמגה

705804.4.21-30.4.21ברכהעמקבעירמגהמגה

744204.4.21-30.4.21גןרמתאואזיסבעירמגהמגה

4.4.21-30.4.21מגה בעיר רמת אלוןמגה

6104.4.21-30.4.21ט'רובעבעירמגהמגה

37404.4.21-30.4.21אפרידראשקלוןביתןיינותמגה

37004.4.21-30.4.21שבעבארזאבנווהביתןיינותמגה

you4.4.21-30.4.21מגדליבעירמגהמגה

1404.4.21-30.4.21חיפהבגיןרמתבעירמגהמגה

724104.4.21-30.4.21נתניהימיםעירקניוןמגהמגה

32804.4.21-30.4.21השרוןקריתבעירמגהמגה

42204.4.21-30.4.21סרנינצרבעירמגהמגה

702054.4.21-30.4.21גרדיהלהביתןיינותמגה

727404.4.21-30.4.21רחובותשרונהביתןיינותמגה

25404.4.21-30.4.21מודיעיןשמשוניביתןיינותמגה
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45704.4.21-30.4.21מודיעיןקניוןביתןיינותמגה

710904.4.21-30.4.21סנטרדיזנגוףמגהמגה

12014.4.21-30.4.21גבעתייםיהלומיםביתןיינותמגה

723204.4.21-30.4.21גבעתייםקניוןמגהמגה

294.4.21-30.4.21ביתןיינותמרלוגמגה

314.4.21-30.4.21נתיבותהגדיביתלוירמירמי לוי

62.4.4.21-30.4.21חיפהפוסטצ'קלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי שיווק השקמה קריית גתרמי לוי

604.4.21-30.4.21אביבתללייןאוןלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי איילוןרמי לוי

2034.4.21-30.4.21אילתלוירמירמי לוי

534.4.21-30.4.21אריאללוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי אשדודרמי לוי

354.4.21-30.4.21אשקלוןלוירמירמי לוי

564.4.21-30.4.21צפוןאשקלוןלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי באר שבערמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי בזק מחסני מזון תלפיותרמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי ביג קסטינהרמי לוי

494.4.21-30.4.21שמשביתלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי בית"ר עיליתרמי לוי

454.4.21-30.4.21יםבתלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי גבע בנימיןרמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי גבעת שאול מהדרין החדשרמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי גוש עציוןרמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי זכרון יעקברמי לוי

444.4.21-30.4.21חדרהלוירמירמי לוי

504.4.21-30.4.21סניףחולוןלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי שיווק השקמה טבריהרמי לוי

404.4.21-30.4.21יבנהלוירמירמי לוי

334.4.21-30.4.21סבאכפרלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי כרמיאלרמי לוי

74.4.21-30.4.21ציוןמבשרתלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי ישפרו סנטר מודיעיןרמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי מודיעיןרמי לוי
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394.4.21-30.4.21גןרמתאינטרנטמרלוגלוירמירמי לוי

3024.4.21-30.4.21(יבש)מרלו"גסניףלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי משור אדומיםרמי לוי

324.4.21-30.4.21נהרייהלוירמירמי לוי

244.4.21-30.4.21נתניהלוירמירמי לוי

374.4.21-30.4.21צפוןנתניהלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי סופר האומן תלפיותרמי לוי

484.4.21-30.4.21עטרותלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי שיווק השקמה עפולהרמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי מרכז ביג פרדס חנהרמי לוי

344.4.21-30.4.21תקווהפתחלוירמירמי לוי

304.4.21-30.4.21קדימהלוירמירמי לוי

574.4.21-30.4.21חיפהעזריאליקניוןלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי ראש העיןרמי לוי

434.4.21-30.4.21לציוןראשוןלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי רב חן ירושליםרמי לוי

414.4.21-30.4.21רחובותלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי רמות ירושליםרמי לוי

594.4.21-30.4.21רמלהסניףלוירמירמי לוי

554.4.21-30.4.21החיילרמתלוירמירמי לוי

464.4.21-30.4.21רעננהלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי שיווק השיקמה סניף אדמירליטירמי לוי

284.4.21-30.4.21עכולוירמירמי לוי

384.4.21-30.4.21שמונהקרייתלוירמירמי לוי

474.4.21-30.4.21ביגשבעבארלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי שיווק השקמה גבעת שאולרמי לוי

424.4.21-30.4.21לודלוירמירמי לוי

4.4.21-30.4.21רמי לוי שיווק השקמה נשררמי לוי

2644.4.21-30.4.21סבאכפראונלייןמחסןשופרסל

2944.4.21-30.4.21/תקווהפתחONLINEשופרסלשופרסל

2574.4.21-30.4.21סבאכפראונלייןדילשופרסלשופרסל

2924.4.21-30.4.21אונלייןמחסןשופרסל

2804.4.21-30.4.21חדרהאונלייןשופרסלשופרסל

3374.4.21-30.4.21כנותONLINEשופרסלשופרסל
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6154.4.21-30.4.21סבאכפרעריםקניוןדראגסטורסבישופרסל

2524.4.21-30.4.21שמרעיןBEשופרסל

6234.4.21-30.4.21/סביוניםקניוןדראגסטורסבישופרסל

64.4.21-30.4.21/ת""אמרכזיתתחנהדראגסטורסבי"שופרסל

6374.4.21-30.4.21/רעננההאחוזהדראגסטורסבישופרסל

6144.4.21-30.4.21/נתניהדראגסטורסבישופרסל

6514.4.21-30.4.21/דרוריםקניוןדראגסטורסבישופרסל

6504.4.21-30.4.21/חיפהקניוןדראגסטורסבישופרסל

6414.4.21-30.4.21/גבעתייםדראגסטורסבישופרסל

6174.4.21-30.4.21נצרתהעירלבקניוןדראגסטורסבישופרסל

6544.4.21-30.4.21/המושבותאםדראגסטורסבישופרסל

6134.4.21-30.4.21נהרייההצפוןקניוןדראגסטורסבישופרסל

6604.4.21-30.4.21/השרוןרמתדראגסטורסבישופרסל

6704.4.21-30.4.21/איכילובדראגסטורסבישופרסל

6734.4.21-30.4.21/חיפהפנורמהדראגסטורסבישופרסל

6744.4.21-30.4.21/אביבתלברוךתלדראגסטורסבישופרסל

6324.4.21-30.4.21/רעננהמילניוםדראגסטורסבישופרסל

6334.4.21-30.4.21/נשרתל-חנןדראגסטורסבישופרסל

6354.4.21-30.4.21/פינהראשדראגסטורסבישופרסל

6384.4.21-30.4.21/השרוןמשמרדראגסטורסבישופרסל

6404.4.21-30.4.21/כרמלאלדלייתדראגסטורסבישופרסל

4.4.21-30.4.21בי דראגסטורס קניון חוצות אלוניםשופרסל

6964.4.21-30.4.21/אלעדמדיקלדראגסטורסבישופרסל

6454.4.21-30.4.21שמואלגבעתקניוןדראגסטורסבישופרסל

6594.4.21-30.4.21/חיפההדרדראגסטורסבישופרסל

6484.4.21-30.4.21/סבאכפרמאירדראגסטורסבישופרסל

6534.4.21-30.4.21/ברקבנידראגסטורסבישופרסל

6754.4.21-30.4.21/שרוניםקניוןדראגסטורסבישופרסל

6784.4.21-30.4.21/עפולהדראגסטורסבישופרסל

6954.4.21-30.4.21/החיילרמתאסותאדראגסטורסבישופרסל

6774.4.21-30.4.21/הרצליהדראגסטורסבישופרסל

6494.4.21-30.4.21/עכודראגסטורסבישופרסל
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4.4.21-30.4.21בי דראגסטורס קניון עזריאלי קרית אתאשופרסל

6764.4.21-30.4.21/יקנעםדראגסטורסבישופרסל

6794.4.21-30.4.21/כרכורמדיקלדראגסטורסבישופרסל

6684.4.21-30.4.21/השרוןקריתדראגסטורסבישופרסל

6854.4.21-30.4.21אביבתלחןאזורידראגסטורסבישופרסל

4.4.21-30.4.21בי דראגסטורס מדיקל בלינסוןשופרסל

6824.4.21-30.4.21/הירוקהסבאכפרדראגסטורסבישופרסל

4.4.21-30.4.21בי דראגסטורס קיבוץ גלויות תל אביבשופרסל

6974.4.21-30.4.21/ירכאגאיהתחםnדראגסטורסבישופרסל

4.4.21-30.4.21בי דראגסטורס קניון חוצות כרמיאלשופרסל

6524.4.21-30.4.21/מודיעיןמוריהדראגסטורסבישופרסל

6814.4.21-30.4.21/מרקטשוהםדראגסטורסבישופרסל

6014.4.21-30.4.21/חנהפרדסדראגסטורסבישופרסל

6654.4.21-30.4.21אביב/תלחשמונאיםדראגסטורסבישופרסל

6634.4.21-30.4.21אביב/תלפלורנטיןדראגסטורסבישופרסל

6214.4.21-30.4.21נתניה/סיטיסינמהדראגסטורסבישופרסל

6574.4.21-30.4.21שמונה/קריתדראגסטורסבישופרסל

6674.4.21-30.4.21חדרה/יפההללדראגסטורסבישופרסל

3454.4.21-30.4.21אביב/תלמידטאוןדראגסטורסבישופרסל

6664.4.21-30.4.21מודיעיןעזריאלידראגסטורסבישופרסל

3094.4.21-30.4.21השומרתלדראגסטורסבישופרסל

1784.4.21-30.4.21תקווהפתחסגולהדראגסטורסבישופרסל

3224.4.21-30.4.21אביבתלהעירגןBeשופרסל

2434.4.21-30.4.21מלירסוןרחובותBEשופרסל

2564.4.21-30.4.21ציונהנסישפרוBeשופרסלשופרסל

6124.4.21-30.4.21/אשדודלבקניוןדראגסטורסבישופרסל

6724.4.21-30.4.21/סיטיאשדודדראגסטורסבישופרסל

6464.4.21-30.4.21/שבעבארGמתחםדראגסטורסבישופרסל

6894.4.21-30.4.21/גדרהמדיקלדראגסטורסבישופרסל

6914.4.21-30.4.21/אשדודמדיקלדראגסטורסבישופרסל

6844.4.21-30.4.21/שדרותדראגסטורסבישופרסל

6834.4.21-30.4.21/אשקלוןדראגסטורסבישופרסל

6624.4.21-30.4.21/אשדודאסותאדראגסטורסבישופרסל
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6024.4.21-30.4.21אשקלוןMALLמרינהדראגסטורסבישופרסל

2984.4.21-30.4.21שבעבאראמותדראגסטורסבישופרסל

4374.4.21-30.4.21אילתמולאייסBeפארםניושופרסל

6344.4.21-30.4.21/יםבתקניוןדראגסטורסבישופרסל

6554.4.21-30.4.21/מזרחרחובותדראגסטורסבישופרסל

6474.4.21-30.4.21/חולוןחנקיןדראגסטורסבישופרסל

4.4.21-30.4.21בי דראגסטורס רוטשילד ראשון לציוןשופרסל

6314.4.21-30.4.21/חולוןוולפסוןדראגסטורסבישופרסל

6874.4.21-30.4.21/רחובותמדיקלדראגסטורסבישופרסל

6864.4.21-30.4.21חולוןאזורמדיקלדראגסטורסבישופרסל

6904.4.21-30.4.21ירושליםאורהמדיקלדראגסטורסבישופרסל

6804.4.21-30.4.21/ירושליםניותדראגסטורסבישופרסל

6394.4.21-30.4.21/אריאלקניוןדראגסטורסבישופרסל

6644.4.21-30.4.21ירושליםצדקשערידראגסטורסבישופרסל

2704.4.21-30.4.21חולוןהפלדדראגסטורסבישופרסל

3674.4.21-30.4.21ירושליםישראלשרידראגסטורסבישופרסל

6204.4.21-30.4.21/אילתשבאמלכתדראגסטורסבישופרסל

6714.4.21-30.4.21/אילתהוטלקלאבדראגסטורסבישופרסל

2014.4.21-30.4.21נתניהבריגהBEשופרסל

0414.4.21-30.4.21סנטרדיזנגוףBEשופרסל

Cashשופרסלשופרסל & Carry 1564.4.21-30.4.21

Cashשופרסל & Carry 4.4.21-30.4.21חיפה157

3554.4.21-30.4.21אביבתלמיקדואורגניקשופרסל

3764.4.21-30.4.21אקספרסשלישופרסלשופרסל

4004.4.21-30.4.21העיןראשאקספרסשופרסלשופרסל

4794.4.21-30.4.21רעננהאקספרסשופרסלשופרסל

3934.4.21-30.4.21להביםאקספרסשופרסלשופרסל

3724.4.21-30.4.21אקספרסשופרסלשופרסל

3044.4.21-30.4.21סנוניתאקספרסשופרסלשופרסל

2314.4.21-30.4.21הפארקלברעננהאקספרסשופרסלשופרסל

1754.4.21-30.4.21טבריהאקספרסשופרסלשופרסל

אביבתלברודמקסאקספרסשופרסלשופרסל
263

4.4.21-30.4.21

3754.4.21-30.4.21אקספרסשופרסלשופרסל
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3824.4.21-30.4.21תקווהפתחאקספרסשופרסלשופרסל

3804.4.21-30.4.21מרמורקאקספרסשופרסלשופרסל

3794.4.21-30.4.21אקספרסשופרסלשופרסל

3774.4.21-30.4.21הדסהאקספרסשופרסלשופרסל

1474.4.21-30.4.21יעקבזכרוןאקספרסשופרסלשופרסל

3054.4.21-30.4.21המכבייהודהאקספרסשופרסלשופרסל

3274.4.21-30.4.21חיפהוולנברגראולאקספרסשופרסלשופרסל

3354.4.21-30.4.21סבאכפראקספרסשופרסלשופרסל

3314.4.21-30.4.21אביבתלאקספרסשופרסלשופרסל

3404.4.21-30.4.21אביבתלאקספרסשופרסלשופרסל

3114.4.21-30.4.21רחובותאקספרסשופרסלשופרסל

3244.4.21-30.4.21סביוןהשקמהאקספרסשופרסלשופרסל

3414.4.21-30.4.21גןרמתהרא"האקספרסשופרסלשופרסל

2394.4.21-30.4.21יפודרוראקספרסשופרסלשופרסל

1714.4.21-30.4.21אוסטשינסקיאקספרסשופרסלשופרסל

3484.4.21-30.4.21תקווהפתחאקספרסשופרסלשופרסל

3544.4.21-30.4.21ג'ורג'קינגאקספרסשופרסלשופרסל

3844.4.21-30.4.21ביאליקקרייתאקספרסשופרסלשופרסל

4.4.21-30.4.21שופרסל אקספרס נווה דקלים ראשוןשופרסל

2744.4.21-30.4.21פלורנטיןאקספרסשופרסלשופרסל

2654.4.21-30.4.21חולוןארןזלמןאקספרסשופרסלשופרסל

3174.4.21-30.4.21עדהגבעתאקספרסשופרסלשופרסל

3384.4.21-30.4.21הצפוןכוכבאקספרסשופרסלשופרסל

2774.4.21-30.4.21הרצליהבנימיןבניאקספרסשופרסלשופרסל

4.4.21-30.4.21שופרסל אקספרס נשר המרגנית טכניוןשופרסל

1544.4.21-30.4.21אונוקריתההגנהאקספרסשופרסלשופרסל

2794.4.21-30.4.21דרויינובאביבתלאקספרסשופרסלשופרסל

3604.4.21-30.4.21מאירוביץאקספרסשופרסלשופרסל

3624.4.21-30.4.21היסודקרןאקספרסשופרסלשופרסל

4444.4.21-30.4.21שבעבאראקספרסשופרסלשופרסל

2364.4.21-30.4.21אילתשחמוןאקספרסשופרסלשופרסל

296המשוררתרחלאקספרסשופרסלשופרסל
פתח

4.4.21-30.4.21

3344.4.21-30.4.21קק"לשפיראאקספרסשופרסלשופרסל
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3254.4.21-30.4.21הימיםששתאקספרסשופרסלשופרסל

2994.4.21-30.4.21השרוןהודחנקיןאקספרסשופרסלשופרסל

3154.4.21-30.4.21נטרכפראקספרסשופרסלשופרסל

3874.4.21-30.4.21חיפהרמב"םאקספרסשופרסלשופרסל

3814.4.21-30.4.21העםאחדאקספרסשופרסלשופרסל

פתחהמושבותאםאקספרסשופרסלשופרסל
תקווה

4.4.21-30.4.21

3884.4.21-30.4.21חיפהדניהסביוניאקספרסשופרסלשופרסל

2174.4.21-30.4.21דישוןאקספרסשופרסלשופרסל

3914.4.21-30.4.21אביבתלאלנקווהאקספרסשופרסלשופרסל

4454.4.21-30.4.21רחובותאקספרסשופרסלשופרסל

794.4.21-30.4.21חרישאקספרסשופרסלשופרסל

1694.4.21-30.4.21שבעבאראקספרסשופרסלשופרסל

1794.4.21-30.4.21גןרמתהרואהאקספרסשופרסלשופרסל

1154.4.21-30.4.21דיזינגוףאקספרסשופרסלשופרסל

3284.4.21-30.4.21חיפההאילנותאקספרסשופרסלשופרסל

824.4.21-30.4.21חולוןלויןשמריהואקספרסשופרסלשופרסל

2934.4.21-30.4.21הדסהצוראקספרסשופרסלשופרסל

1864.4.21-30.4.21התשביאקספרסשופרסלשופרסל

564.4.21-30.4.21רימוןחרישאקספרסשופרסלשופרסל

904.4.21-30.4.21שבעבאריםגבאקספרסשופרסלשופרסל

3534.4.21-30.4.21חיפהיותםאקספרסשופרסלשופרסל

614.4.21-30.4.21משהצוראקספרסשופרסלשופרסל

3854.4.21-30.4.21יעריאקספרסשופרסלשופרסל

1274.4.21-30.4.21הכרמלטירתאקספרסשופרסלשופרסל

294.4.21-30.4.21האודםחרישאקספרסשופרסלשופרסל

284.4.21-30.4.21תקווהפתחסוקולובאקספרסשופרסלשופרסל

3954.4.21-30.4.21רחובותאפשטייןאקספרסשופרסלשופרסל

3944.4.21-30.4.21הגלילסבאכפראקספרסשופרסלשופרסל

1434.4.21-30.4.21מוריהגריןאקספרסשופרסלשופרסל

3974.4.21-30.4.21עפולהאקספרסשופרסלשופרסל

1504.4.21-30.4.21רודנסקיאקספרסשופרסלשופרסל

3474.4.21-30.4.21גדרהאקספרסשופרסלשופרסל
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844.4.21-30.4.21חשמונאיביתאקספרסשופרסלשופרסל

2454.4.21-30.4.21זאבפסגתדילשופרסלשופרסל

1144.4.21-30.4.21גילהדילשופרסלשופרסל

1204.4.21-30.4.21חולוןאונלייןמחסןשופרסל

2694.4.21-30.4.21מרלוגסגולהאקסטראדילשופרסלשופרסל

3424.4.21-30.4.21הגיאמורדכרמיאלדילשופרסלשופרסל

1824.4.21-30.4.21דימונהדילשופרסלשופרסל

954.4.21-30.4.21אורותדילשופרסלשופרסל

2444.4.21-30.4.21גלילותדילשופרסלשופרסל

984.4.21-30.4.21אלוניםדילשופרסלשופרסל

654.4.21-30.4.21צ'ורלידילשופרסלשופרסל

1074.4.21-30.4.21רחובותקניוןדילשופרסלשופרסל

1744.4.21-30.4.21ערדדילשופרסלשופרסל

1284.4.21-30.4.21הכרמלטירתדילשופרסלשופרסל

1184.4.21-30.4.21אילתדילשופרסלשופרסל

1224.4.21-30.4.21ברושיבנהדילשופרסלשופרסל

1324.4.21-30.4.21עזריאלידילשופרסלשופרסל

1354.4.21-30.4.21סילבראשקלון-דילשופרסלשופרסל

1554.4.21-30.4.21ספירמצפהדילשופרסלשופרסל

3594.4.21-30.4.21קניוןגרנדדילשופרסלשופרסל

1394.4.21-30.4.21צפתדילשופרסלשופרסל

1514.4.21-30.4.21רעננהרנניםדילשופרסלשופרסל

1674.4.21-30.4.21לציוןראשוןמערבדילשופרסלשופרסל

2034.4.21-30.4.21רמלודדילשופרסלשופרסל

1254.4.21-30.4.21הרצליהאקרשטייןדילשופרסלשופרסל

1954.4.21-30.4.21קריוןדילשופרסלשופרסל

2184.4.21-30.4.21עפולהדילשופרסלשופרסל

2104.4.21-30.4.21שמוטקיןמרלוגדילשופרסלשופרסל

2144.4.21-30.4.21ישראלמלכיגתקריתדילשופרסלשופרסל

2494.4.21-30.4.21נתניהפולגדילשופרסלשופרסל

2904.4.21-30.4.21יכיןדילשופרסלשופרסל

2054.4.21-30.4.21יהודדילשופרסלשופרסל

2974.4.21-30.4.21חדרהדילשופרסלשופרסל

1414.4.21-30.4.21עיליתיקנעםדילשופרסלשופרסל
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744.4.21-30.4.21נתניההדריםדילשופרסלשופרסל

3444.4.21-30.4.21מעלותקניוןדילשופרסלשופרסל

1834.4.21-30.4.21אשדודהרצלדילשופרסלשופרסל

2294.4.21-30.4.21אביבתלדילשופרסלשופרסל

354.4.21-30.4.21שבעבארמרכזאקסטראדילשופרסלשופרסל

1804.4.21-30.4.21מוצקיןקריתדילשופרסלשופרסל

2414.4.21-30.4.21איילוןדילשופרסלשופרסל

874.4.21-30.4.21רעננהדילשופרסלשופרסל

714.4.21-30.4.21חנןתלאקסטראדילשופרסלשופרסל

1064.4.21-30.4.21ציונהנסאקסטראדילשופרסלשופרסל

2514.4.21-30.4.21עפולהמרכזדילשופרסלשופרסל

3394.4.21-30.4.21טבריהדילשופרסלשופרסל

454.4.21-30.4.21ירושליםתלפיותדילשופרסלשופרסל

1814.4.21-30.4.21אשקלוןדילשופרסלשופרסל

134.4.21-30.4.21שמשביתדילשופרסלשופרסל

1214.4.21-30.4.21נהריהדילשופרסלשופרסל

1294.4.21-30.4.21נתניהאקסטראדילשופרסלשופרסל

1234.4.21-30.4.21חולוןגולדהדילשופרסלשופרסל

1534.4.21-30.4.21אופקיםדילשופרסלשופרסל

1384.4.21-30.4.21שבעבאראקסטראדילשופרסלשופרסל

1664.4.21-30.4.21אשדודאקסטראדילשופרסלשופרסל

2114.4.21-30.4.21כרמיאלדילשופרסלשופרסל

914.4.21-30.4.21חפרעמקדילשופרסלשופרסל

2584.4.21-30.4.21אדמירליטידילשופרסלשופרסל

2604.4.21-30.4.21תלפיותהאומןדילשופרסלשופרסל

2764.4.21-30.4.21רחובותאמטלדילשופרסלשופרסל

2834.4.21-30.4.21חדשבילודילשופרסלשופרסל

1344.4.21-30.4.21מודיעיןדילשופרסלשופרסל

964.4.21-30.4.21אליעזרביתדילשופרסלשופרסל

1774.4.21-30.4.21רמוןמצפהדילשופרסלשופרסל

1884.4.21-30.4.21ירוחםדילשופרסלשופרסל

1904.4.21-30.4.21הגליליתחצורדילשופרסלשופרסל

834.4.21-30.4.21המלךשאולדילשופרסלשופרסל

494.4.21-30.4.21בוקרהרדילשופרסלשופרסל
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364.4.21-30.4.21סבאכפרשלישופרסלשופרסל

1194.4.21-30.4.21מודיעיןדילשופרסלשופרסל

1134.4.21-30.4.21ראשוןמערבדילשופרסלשופרסל

1424.4.21-30.4.21יעקבזכרוןדילשופרסלשופרסל

1634.4.21-30.4.21שדרותדילשופרסלשופרסל

924.4.21-30.4.21י"באשדודדילשופרסלשופרסל

2674.4.21-30.4.21קצריןדילשופרסלשופרסל

2094.4.21-30.4.21ברנעדילשופרסלשופרסל

2484.4.21-30.4.21מנחםנווהדילשופרסלשופרסל

2814.4.21-30.4.21העמקמגדלדילשופרסלשופרסל

3614.4.21-30.4.21העמקמגדלדילשופרסלשופרסל

1844.4.21-30.4.21ראשוןלבדילשופרסלשופרסל

1994.4.21-30.4.21יםבתדילשופרסלשופרסל

3124.4.21-30.4.21אליעזרקריתדילשופרסלשופרסל

1054.4.21-30.4.21סירקיןדילשופרסלשופרסל

3504.4.21-30.4.21אולגהגבעתדילשופרסלשופרסל

1304.4.21-30.4.21נתניהעמליהדילשופרסלשופרסל

2404.4.21-30.4.21רהטדילשופרסלשופרסל

2614.4.21-30.4.21טוביהבארדילשופרסלשופרסל

2154.4.21-30.4.21שאןביתדילשופרסלשופרסל

1874.4.21-30.4.21אדומיםמעלהשופרסלשופרסל

164.4.21-30.4.21אדומיםמישוראונלייןדילשופרסלשופרסל

2594.4.21-30.4.21סבאכפרגזיתדילשופרסלשופרסל

974.4.21-30.4.21שמונהקרייתדילשופרסלשופרסל

1524.4.21-30.4.21האומניםקרית-ערדדילשופרסלשופרסל

1244.4.21-30.4.21יםבתדילשופרסלשופרסל

894.4.21-30.4.21עזריאליקניוןרמלהדילשופרסלשופרסל

2274.4.21-30.4.21איקאהדילשופרסלשופרסל

4.4.21-30.4.21כרמיאל226רביןרמתרמתדילשופרסלשופרסל

4.4.21-30.4.21חיפה159הנשיארמתדילשופרסלשופרסל

2084.4.21-30.4.21אילתאורהדילשופרסלשופרסל

1444.4.21-30.4.21סבאכפרשבירודילשופרסלשופרסל

2224.4.21-30.4.21שבעבאררמותדילשופרסל

2554.4.21-30.4.21תבורכפרדילשופרסלשופרסל
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2374.4.21-30.4.21עציוןגושדילשופרסלשופרסל

1894.4.21-30.4.21חנהפרדסדילשופרסלשופרסל

2384.4.21-30.4.21יעקבבארדילשופרסלשופרסל

2504.4.21-30.4.21שמונהקרייתמצודותדילשופרסלשופרסל

2824.4.21-30.4.21בייטצומתדילשופרסלשופרסל

764.4.21-30.4.21אריאלדילשופרסלשופרסל

774.4.21-30.4.21חרישדילשופרסלשופרסל

684.4.21-30.4.21כורדאנידילשופרסלשופרסל

734.4.21-30.4.21אשדודחסדיששופרסל

3004.4.21-30.4.21יצחקבארותחסדיששופרסל

6074.4.21-30.4.21ספרקריתחסדיששופרסל

2954.4.21-30.4.21ברקבניהמלךשלמהחסדיששופרסל

6084.4.21-30.4.21ירושליםשאולגבעתחסדיששופרסל

6094.4.21-30.4.21אלעדחסדיששופרסל

6064.4.21-30.4.21שמשביתחסדיששופרסל

6104.4.21-30.4.21ירושליםשלמהרמתחסדיששופרסל

6114.4.21-30.4.21ברקבניהשומרחסדיששופרסל

4964.4.21-30.4.21נשריםכנפיחסדיששופרסל

214.4.21-30.4.21מריםבשכונהיששופרסל

124.4.21-30.4.21חברוןבשכונהיששופרסל

3294.4.21-30.4.21עיליתיקנעםבשכונהיששופרסל

3144.4.21-30.4.21שפרינצקבשכונהיששופרסל

184.4.21-30.4.21חולוןשרתדילשופרסלשופרסל

154.4.21-30.4.21תקווהפתחבשכונהיששופרסל

3494.4.21-30.4.21כנעןהרצפתחסדיששופרסל

3064.4.21-30.4.21יזרעאליהבשכונהיששופרסל

3074.4.21-30.4.21אתאקריתזבולוןבשכונהיששופרסל

784.4.21-30.4.21נוףהרבשכונהיששופרסל

1114.4.21-30.4.21טבריהחסדיששופרסל

2074.4.21-30.4.21יהודהאורבשכונהיששופרסל

2194.4.21-30.4.21ברקבניעזראחסדיששופרסל

1334.4.21-30.4.21עיליתביתרחסדיששופרסל

2884.4.21-30.4.21רחובותסירניבשכונהיששופרסל

4.4.21-30.4.21שופרסל יש שערי רווחה רוממה ירושליםשופרסל
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624.4.21-30.4.21רכסיםחסדיששופרסל

814.4.21-30.4.21עיליתמודיעיןחסדיששופרסל

2344.4.21-30.4.21רסידושמשביתחסדיששופרסל

1764.4.21-30.4.21ירושליםפסגותיששופרסל

4.4.21-30.4.21שופרסל מרלו"ג פורינהשופרסל

9434.4.21-30.4.21מודיעיןמרלוגשופרסלשופרסל

9404.4.21-30.4.21קטיףשוהםמרלוגשופרסלשופרסל

9654.4.21-30.4.21מצונןמרלוגשופרסלשופרסל

9364.4.21-30.4.21קפואמרלוגשופרסלשופרסל

2724.4.21-30.4.21גבעתייםויצמןשלישופרסלשופרסל

3714.4.21-30.4.21ברניצקישלישופרסלשופרסל

2664.4.21-30.4.21אילתרזיןשלישופרסלשופרסל

1604.4.21-30.4.21גןרמתהירדןשלישופרסלשופרסל

3194.4.21-30.4.21צפוןעכושלישופרסלשופרסל

194.4.21-30.4.21זיושלישופרסלשופרסל

804.4.21-30.4.21הדריםנוהשלישופרסלשופרסל

1094.4.21-30.4.21העיןראששלישופרסלשופרסל

3234.4.21-30.4.21עיליתנצרתרסקושלישופרסלשופרסל

3024.4.21-30.4.21קלרכרמלשלישופרסלשופרסל

1024.4.21-30.4.21פרדסיהשלישופרסלשופרסל

3304.4.21-30.4.21חןנתיבשלישופרסלשופרסל

3264.4.21-30.4.21הגעתוןנהריהשלישופרסלשופרסל

224.4.21-30.4.21סמילנסקישלישופרסלשופרסל

3034.4.21-30.4.21הנשיאיהודהטבעוןשלישופרסלשופרסל

3664.4.21-30.4.21הורדיםכפרשלישופרסלשופרסל

694.4.21-30.4.21ב'אביברמתמילמןשלישופרסלשופרסל

114.4.21-30.4.21נורדאושלישופרסלשופרסל

404.4.21-30.4.21עומרשלישופרסלשופרסל

44.4.21-30.4.21כרמלשלישופרסלשופרסל

384.4.21-30.4.21דניהשלישופרסלשופרסל

3164.4.21-30.4.21וייצמןמוצקיןקריתשלישופרסלשופרסל

304.4.21-30.4.21גןרמתקריניצימינישלישופרסלשופרסל

74.4.21-30.4.21נווהשלישופרסלשופרסל

374.4.21-30.4.21יעליםשלישופרסלשופרסל
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244.4.21-30.4.21י'אשדודשלישופרסלשופרסל

3104.4.21-30.4.21חייםקרייתדגניהשלישופרסלשופרסל

3364.4.21-30.4.21ספיררמותשלישופרסלשופרסל

204.4.21-30.4.21רחובותשלישופרסלשופרסל

324.4.21-30.4.21קסםשלישופרסלשופרסל

34.4.21-30.4.21גבעתייםשלישופרסלשופרסל

4.4.21-30.4.21'39אאביברמתשלישופרסלשופרסל

234.4.21-30.4.21מיתרשלישופרסלשופרסל

704.4.21-30.4.21נוהמרוםשלישופרסלשופרסל

14.4.21-30.4.21שלישופרסלשופרסל

3434.4.21-30.4.21אפקלבשלישופרסלשופרסל

1934.4.21-30.4.21מזרחראשוןשלישופרסלשופרסל

424.4.21-30.4.21ניותשלישופרסלשופרסל

3134.4.21-30.4.21חייםקרייתשלישופרסלשופרסל

434.4.21-30.4.21השרוןהודשלישופרסלשופרסל

174.4.21-30.4.21חורבשלישופרסלשופרסל

3334.4.21-30.4.21רוממהאורןשלישופרסלשופרסל

344.4.21-30.4.21א'השרוןרמתשלישופרסלשופרסל

724.4.21-30.4.21רעותשלישופרסלשופרסל

4.4.21-30.4.21'57בהשרוןרמתשלישופרסלשופרסל

94.4.21-30.4.21נתניהויצמןשלישופרסלשופרסל

504.4.21-30.4.21מבשרתשלישופרסלשופרסל

674.4.21-30.4.21שמואלגבעתשלישופרסלשופרסל

284.4.21-30.4.21צהלהשלישופרסלשופרסל

934.4.21-30.4.21סביוניםשלישופרסלשופרסל

1034.4.21-30.4.21שוהםשלישופרסלשופרסל

274.4.21-30.4.21רעננהמינישלישופרסלשופרסל

24.4.21-30.4.21היכלשלישופרסלשופרסל

64.4.21-30.4.21חולוןקוגלשלישופרסלשופרסל

1014.4.21-30.4.21השרוןמרגליתשלישופרסלשופרסל

1964.4.21-30.4.21גבירולאבןשלישופרסלשופרסל

54.4.21-30.4.21יובלשלישופרסלשופרסל

334.4.21-30.4.21סטלהשלישופרסלשופרסל

2304.4.21-30.4.21סבאכפרויצמןשלישופרסלשופרסל

30



3654.4.21-30.4.21כרכורשלישופרסלשופרסל

1164.4.21-30.4.21גבעתייםמכתששלישופרסלשופרסל

3574.4.21-30.4.21צורןשלישופרסלשופרסל

2324.4.21-30.4.21ארזיםצפתשלישופרסלשופרסל

3694.4.21-30.4.21תרשיששוהםשלישופרסלשופרסל

1644.4.21-30.4.21אלרםשלישופרסלשופרסל

1044.4.21-30.4.21מכנסגדשלישופרסלשופרסל

1684.4.21-30.4.21י"אאשדודשלישופרסלשופרסל

2124.4.21-30.4.21ורדיהשלישופרסלשופרסל

2714.4.21-30.4.21החדשהרחובותשלישופרסלשופרסל

1174.4.21-30.4.21איכילובשלישופרסלשופרסל

3084.4.21-30.4.21אתאקריתשביטשלישופרסלשופרסל

2474.4.21-30.4.21חולוןשלישופרסלשופרסל

3744.4.21-30.4.21הרצליהשלישופרסלשופרסל

2784.4.21-30.4.21גניםכפרשלישופרסלשופרסל

2844.4.21-30.4.21מונדתלשלישופרסלשופרסל

2624.4.21-30.4.21בתיהמזכרתשלישופרסלשופרסל

1464.4.21-30.4.21גבעתייםשלישופרסלשופרסל

2284.4.21-30.4.21בנימינהשלישופרסלשופרסל

2874.4.21-30.4.21גבעתייםשביטשלישופרסלשופרסל

3894.4.21-30.4.21חפרבתשלישופרסלשופרסל

1484.4.21-30.4.21רחובותמלצראקספרסשופרסלשופרסל

4.4.21-30.4.21גרין קרית אונושופרסל

4.4.21-30.4.21גרין הרצליהשופרסל

4.4.21-30.4.21גרין רחובותשופרסל

4.4.21-30.4.21גרין שינקין ת"אשופרסל

4.4.21-30.4.21גוד פארם וואלה תל אביברשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם קריית גתרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם חולוןרשת גוד פארם

254.4.21-30.4.21שוסטרמרכזפארםגודרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם דיזינגוף תל אביברשת גוד פארם

204.4.21-30.4.21מוצקיןקרייתפארםגודרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם קינג ג'ורג'רשת גוד פארם

264.4.21-30.4.21חיפהפארםגודרשת גוד פארם
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4.4.21-30.4.21גוד פארם באר שבערשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם נתיבותרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם הרצלייהרשת גוד פארם

264.4.21-30.4.21יםבתפארםגודרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם ביאליקרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם נתניהרשת גוד פארם

224.4.21-30.4.21רעננהפארםגודרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם נהרייהרשת גוד פארם

254.4.21-30.4.21אביבתלויצמןפארםגודרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם חדרהרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם הרצל ראשון לציוןרשת גוד פארם

234.4.21-30.4.21פלורנטיןפארםגודרשת גוד פארם

344.4.21-30.4.21אלנביפארםגודרשת גוד פארם

244.4.21-30.4.21יפוסניףפארםגודרשת גוד פארם

94.4.21-30.4.21האצ"לפארםגודרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם ביאליק רמת גןרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם רחובותרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם שטמפפר פתח תקווהרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם כפר סבארשת גוד פארם

334.4.21-30.4.21תקווהפתחרוטשילדפארםגודרשת גוד פארם

364.4.21-30.4.21כרמיאלפארםגודרשת גוד פארם

124.4.21-30.4.21אריאלפארםגודרשת גוד פארם

214.4.21-30.4.21אשדודפארםגודרשת גוד פארם

4.4.21-30.4.21גוד פארם נהרייהרשת גוד פארם
אונליין)(לרבותפארםסופררשתסניפיכלרשת סופר פארם

-
https://shop.super-pharm.co.il/branc

hes

6.4.21-30.4.21
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