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 תקנון פעילות 

 הגדרות .1

י.ל. אפיקים  או "עורכת הפעילות": 512497736י.ל. אפיקים פרסומאים בע"מ ח.פ.   " .1.1

 .בני ברק 17דרך בן גוריון ,  512497736פרסומאים בע"מ  ח.פ. 

,  512497736את התקנון ניתן לקבל ב י.ל. אפיקים פרסומאים בע"מ  ח.פ. : "התקנון " .1.2

 ברקבני  17דרך בן גוריון 

המשווקים ובייגלה חטיפים מגוון : "המוצרים המשתתפים בפעילות" ו/או "המוצרים" .1.3

  בלבד.  "אסם" תחת המותג

הרוכש בתקופת הפעילות  ומעלה 14מגיל בגיר  "משתתף" ו/או "משתתפי הפעילות": .1.4

מתוך מגוון  בחשבונית אחתומעלה .₪ 24.90בסך  בפעילותמהמוצרים המשתתפים 

בהתאם להוראות תקנון זה )ושומר את חשבונית הקניה,  בתקנון,ים המופיעהמוצרים 

 כהגדרתה להלן(.

  30.6.2022 יום עד לו , 7:00בשעה ( ב תשפ"סיון  ) ב' 1.6.2022 יוםמ  "תקופת הפעילות": .1.5

רשאית לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או פיקים ,. א23:59בשעה ( בתשפ"א' תמוז )  

את מועד סיומה, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע את תקופת הפעילות או מועדים אחרים 

אפיקים  הקבועים בתקנון זה, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה 

פת מצידה. ולא תידרש כל הודעה נוס במשרדי אפיקיםלעשות כן, תפרסם תקנון מעודכן 

התפשטות נגיף הקורונה אפשריות של האמור בסעיף זה הינו בין היתר בהתחשב בהשלכות 

ובכפוף להנחיות גופי המדינה השונים ומגבלות, ככל ויוטלו על פתיחת בתי עסק, 

מובהר כי ההשתתפות בפעילות בהתאם להוראות תקנון זה, לרבות  התקהלויות ותנועה.

 בלבד)עד כניסת השבת( ומוצ"ש  ו-תיעשה בימים א פעילותהמוצרים המשתתפים ברכישת 

הפעילות תפורסם בנקודות המכירה  ובכפוף לשעות הפתיחה של נקודות המכירה.

 באמצעות אלמנטים שיוצבו בנקד"מ ובריכוזים החרדיים. 

 

 תףתמובהר כי השתתפות בפעילות מותנית בקיומם של מוצרים זמינים למכירה והמש  .1.6

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה הקשורה ו/או נוגעת לאי קיום מלאי מספק של המוצרים.

 

יה בפרס ישעמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה , לא נפסל מלהיות מועמד לזכ משתתף  "זוכה" .1.7

על פי הוראות תקנון זה והוכרז כזוכה בפרס על ידי החברה לפי המנגנון המפורט בתקנון 

במשך שלושה ימים, לאחר שניסו להתקשר פעמיים בכל יום,  באם הזוכה לא ענה זה.

 עוברים למתמודד הבא

יהיה זכאי להתקשר          ₪ 24.90משתתף שקנה מוצרים כמפורט לעיל בסך של :    "הפרס" .1.8

לטלמסר ולענות על שאלות מעולם החטיפים. בכל יום מימי הפעילות תהיינה חמש זכיות 

הינו לכל זוכה חמשת העונים נכון והכי מהר מבין המשתתפים. הפרס  ינם ה יםכאשר הזוכ

פארק השעשועים מג'יק קאס. ניתן לממש את הזכיה על ביום כיף חמישה כרטיסים ל

 בסיס מקום פנוי וכן בימים בהם הפארק פתוח לקהל הרחב. הטלמסר לא פועל בימי שישי

          שבת וחג שבועות. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את . כרטיסים 525 מובהר כי סך הכל יחולקו

כמות הפרסים לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או 
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ו/או מי מטעמה בגין כך. מרגע מסירת הפרס לזוכה לא תעמוד לו כל  דרישה כלפי החברה

ש הפרס או אי מימושו שה כלפי החברה לרבות בגין מימוריטענה ו/או תביעה ו/או ד

ו/או כל אחד מהמשתתפים מוותר על כל טענה  ולרבות בשל כל שינוי בו כל סוג שהוא. 

   .בגין האמור הו/או מי מטעמתביעה ו/או דרישה כלפי החברה 

 

      

 כללי  .2

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה  .2.1

וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה של את זכויות 

 המשתתף לכל האמור בו.

  הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר. .2.2
 הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.  .2.3

 השתתפות בפעילות .3

ומצהיר המשתתף כי הוא מקבל עליו את בעצם ההשתתפות בפעילות מסכים, מאשר  .3.1

 הוראותיו של התקנון וכי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 המפורטות בנספח א  משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת הפעילות באחת מנקודות המכירה .3.2

, בסכום )קרי, חשבונית אחת( מהמוצרים המשתתפים בפעילות, במסגרת רכישה בודדת

"(, הרכישה המזכה" או "הרכישה המינימלית)להלן: " ₪  ₪ 24.90לה על השווה או העו

יהיה זכאי "( החשבוניתלהלן: ") המזכההרכישה  ביצוע ויקבל חשבונית המעידה על

 .להשתתף במבצע 

זכאות אפשרות להשתתפות פעם אחת וכי כל חשבונית מזכה מקנה  ,למען הסר ספק יובהר .3.3

 הרכישה המופיע בחשבונית.לפרס אחד בלבד בלא קשר לסכום 

הוא כי המשתתף ישמור על חשבונית הקניה, ו/או לקבלת הפרס תנאי להשתתפות בפעילות  .3.4

לצורך הוכחת זכאותו לפרס. מבלי לפגוע ביתר תנאי תקנון זה, משתתף שלא יציג את 

החשבונית כשהיא במצב תקין וקריא, לא יהיה זכאי לפרס, והוא מוותר על כל טענה כנגד 

 בשל כך.  יםפיקא

ההשתתפות בפעילות על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית, והוא מתחייב לשפות  .3.5

עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או  אפיקיםאת 

 הוצאה שייגרמו להן בגין כל טענה, בקשר עם השתתפותו.

רשאית לבטל את  אפיקיםמקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, תהא בכל  .3.6

 השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו. 
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 חלוקת הפרסים ומימושים .4

 . קבלת טופס במייל עם אישור זכיה1מימוש הפרס יעשה באחת משתי הדרכים הבאות:  .4.1

 י.ל אפיקים של. הגעה פיזית למשרד 2. ולממש את הזכיה magic kass -איתו יש ללכת ל

 .הטופס את ולקבלבני ברק  17בן גוריון  דרך,  512497736פרסומאים בע"מ ח.פ 

 רשאית להחליף או לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ולזוכים לא תהיינה עורכת הפעילות .4.2

הזוכים בפרס ידרשו לחתום על טופס המאשר את קבלת  טענות לגבי פרס חלופי כאמור.

 בנוסח המצורף כנספח ב' לתקנון ספר ה

או  אינם ניתנים להחלפהו הפרסים הינם אישיים לזוכים בלבד ואינם ניתנים להעברה .4.3

 .להמרה בכסף או בשווה כסף

 עד חצי שנה בימים בהם הפארק פתוח לקהל הרחב הזכיהלממש את  ניתן    4.4

  
 מדיניות פרטיות .5

המשתתפים מובהר, כי )א( לא מוטלת על מידע מקבל ת עורכת הפעילות או מי מטעמה

ידוע למשתתפים כי המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף או למסור את פרטיהם אך 

מסירת / חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות בפעילות וקבלת פרס במקרה של זכיה; 

, האצלעשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו אפיקים וכן כי )ב( ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי 

( וכן להעבירם 1981-לאגור אותם במאגרי מידע )כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

לתאגידים קשורים לה )לרבות חברות אם וחברות אחיות( ולשותפים עסקיים, הכול בכפוף 

בלו אצלה ו/או נאספו על תהא רשאית להעביר פרטים שנתקפיקים להוראות הדין; וכן כי )ג( א

 ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.

                                         והוא  תסוקר ותפורסם באמצעי התקשורת השונים וכייתמי שיזכה בפרס כי יכול וזידוע ל     
 ומועבר מרצונהוא מעביר כי המידע שידוע לזוכה כן  ו.המלאה לשימוש בפרטי ונותן את הסכמת
 מחויב להעביר מידע זה על פי דין. והחופשי וכי איננ

 

 
  אחריות .6

ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת, כי הפעילות תתקיים ללא תקלות,  עורכת הפעילות .6.1

שגיאות, נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי 

לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בפעילות ו/או לא יזכה בפרס עקב 

שלנות, לא תהיינה לו בגין כך כל טענות אשר אירעה בתום לב ו/או בר אפיקיםטעות של 

 .פיקיםאו/או תביעות ו/או דרישות כנגד 

או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי משתתפי הפעילות בקשר עם ו/ עורכת הפעילות .6.2

הפרסים, איכותם, שביעות רצונם של הזוכים מהפרס ומאופן מימושו, ולא תהא חייבת 

 לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.למשתתף כל פיצוי היה והפרס אינו 

 קניין רוחני .7

או  פיקיםכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעות במסגרת הפעילות, הם קניינה של א

לעשות שימוש. המשתתפים בפעילות אינם רשאים  פיקיםאקניינו של צד שלישי בו רשאית 

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

 מראש וכתב.אפיקים שלא בקבלת הסכמת 

 שונות .8

מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור מבלי לגרוע  .8.1

אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של אסם  או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות 

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

 ונה. ובני משפחותיהם מדרגה ראשואפיקים לא ישתתפו בפעילות עובדי אסם  .8.2

שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם  פיקיםא .8.3

לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או להאריכה מעבר לתקופה שנקבעה, הכל לפי 

תעדכן את משתתפי הפעילות בדבר  פיקיםאשיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. 

 . פיקיםשיתפרסם מעת לעת באתר אשינוי התקנון כפי 

רשאית, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבטל אישור זכאות לפרס, אם לדעתה  פיקיםא .8.4

 קיים חשש סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.

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

 ה הוראות תקנון זה.הפעילות, תגברנ

מובהר כי התנהלותה התקינה של הפעילות וקבלת הפרס בהתאם להוראות התקנון  .8.6

תלויות בין היתר בהשלכות של נגיף הקורונה ובין היתר בהנחיות ו/או הוראות גופי 

המדינה אשר עשויות להשליך על התנהלותה התקינה של הפעילות. לאור האמור ובהתאם 

ים מהתפשטות וירוס הקורונה, ייתכן כי עורכת הפעילות או מי לאילוצים כאמור הנובע

מטעמה ידרשו לשנות או לדחות את הפעילות ו/או לשנות את הפרס, להמירו בפרס חלופי 

או לדחות את המועד לקב הפרס למועד עתידי אחר, הכל בהתאם לשיקול דעתה של עורכת 

 .הפעילות ובכפוף להנחיות הגופים הרלוונטיים

 

 בהתאם לתקנון זה והכרעותיה סופיות. פיקיםאלא ניתן לערער על החלטות  .8.7
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 מ המשתתפים במבצע"נקד –אנספח 

 

 אבני חפץ 327יהלום  אסרף שפע-6340655

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

 אופקים 33ברקת  לרעהו יעזור איש-3777455

מקבוצת נתיב החסד 243אור הגנוז  ברכל-2815421  אור הגנוז   

50החסד אחיסמך גני אילון  נתיב-6288162  אחיסמך   

50החסד אחיסמך גני אילון  נתיב-6288162  אחיסמך   

אלון מורה 1998בניה  המקוה-5513986  אלון מורה 4גבעת ברכה  

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

מקבוצת נת 235שמעון הצדיק אלעד  ברכל-2808271  אלעד 41שמעון הצדיק  

מ 219שמעון הצדיק הגדול אלעד  ברכל-2808273  אלעד 7שמעון הצדיק  

מקבוצת נתיב ה 248אבטליון אלעד  ברכל-3242721  אלעד 23אבטליון  

2החסד אלעד  נתיב-3390697  אלעד 1הריף  

38ברכת השם אלעד  שפע-4054668  אלעד 1שמאי  

38ברכת השם אלעד  שפע-4054668  אלעד 1שמאי  

 אלעד 94יהודה הנשיא  מזל וברכה צרכנית-3080093

 אלעד 94יהודה הנשיא  מזל וברכה צרכנית-3080093

 אלעד 18שמעיה  שוק מהדרין סופר-6190955

 אלעד 17רבי יוסף קארו  מזל וברכה אלעד צרכנית-6458656

 אלעד 17רבי יוסף קארו  מזל וברכה אלעד צרכנית-6458656

 אלקנה   מ"מזון בע ק,א,ל,י-2812741

 אפרת 8הדקל  דיל אפרתה סופר-2815973

 אפרת 8הדקל  דיל אפרתה סופר-2815973

 אפרת 24הדבש  דיל אפרת חדש סופר-6538878

 אפרת 24הדבש  דיל אפרת חדש סופר-6538878

 אפרת 3הקטורת  ידידי הסופר שלנו עמדי-2807642

 אפרת 3הקטורת  ידידי הסופר שלנו עמדי-2807642

4693753- לי-פרי  אפרת 3נצח ירושלים  אפרת 

 אריאל 3המלאכה  רוסו באזר-2811269

 אריאל 13דרך רמת הגולן  בן עיון שיווק וסחר האחים-3197751

 אריאל 79הציונות דרך  רוסו פורמולה שיווק מוצרי מזון באזר-6580227

19ובגדול אשדוד  זול-3883902  אשדוד 12הרי גולן  

מקבוצת נתיב החסד 212אשדוד  ברכל-2808263  אשדוד 10ינאי  

25החסד אשדוד  נתיב-3205667  אשדוד 6הילל  

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

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

"החסד רשב נתיב-4426619 33י   אשדוד 15רשב"י  

 אשדוד 30חטיבת הנגב  מ"אשדוד בע אחיעזר-2807184

 אשדוד 30חטיבת הנגב  מ"אשדוד בע אחיעזר-2807184

 אשדוד 1בעל הנס  לישראל מ.ח אור-3384241

 אשדוד 29הרותם  אברהם מונטג-4466481

 אשקלון 38יהודה הלוי  ובגדול אשקלון עתיקות זול-3853379

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

1הנגר  -רחמים  סיטונאות-2816358  אשקלון 3הנגר  

7רחמים בן גוריון  סיטונאות-5811926  אשקלון 7שד' בן גוריון  



6 

 

994מרקט  פוד-5881873  באר שבע 76טבנקין  

994מרקט  פוד-5881873  באר שבע 76טבנקין  

 באר שבע 1יוחנן הורקנוס  מרקט גילת פוד-6139530

 באר שבע 75דרך מצדה  מרקט מצדה פוד-6387912

"טבנקין ב 2000 מעיין-6468340 46 -ש   באר שבע 76טבנקין  

"טבנקין ב 2000 מעיין-6468340 46 -ש   באר שבע 76טבנקין  

גילת במרכז  2000 מעיין-6468344 " 47 -ש   באר שבע 1יוחנן הורקנוס  

"מרכז גילת ב 2000 מעיין-6468344 47 -ש   באר שבע 1יוחנן הורקנוס  

60באר שבע ברנפלד  2000 מעיין-6598419  באר שבע 17ברנפלד שמעון  

 בית אל   'בית אל א צרכניית-5499218

 בית אל   'בית אל א צרכניית-5499218

מרקטקלה  שרון-5416223  בית חורון   

 בית חלקיה   בית חלקיה צרכניית-5422487

מקבוצת נתיב החסד 251בית שאן  ברכל-3365017  בית שאן 2הנגב  

מקבוצת נתיב החסד 251בית שאן  ברכל-3365017  בית שאן 2הנגב  

2מרקט דולב  בסט-3205758  בית שמש 19שביל הדולב  

1וזול נחל הבשור  דיל-3256374  בית שמש 2הבשור נחל  

 בית שמש 1ישעיהו הנביא  ברכה בית שמש שפע-6132078

 בית שמש 1ריבל  שפע ברכה ריבל שמואל-3252935

 בית שמש 1ריבל  שפע ברכה ריבל שמואל-3252935

 בית שמש 5נחל גילה  שפע ברכה גילה שמואל-3371854

 בית שמש 5נחל גילה  שפע ברכה גילה שמואל-3371854

 בית שמש 31בן איש חי  ובגדול בית שמש חפציבה זול-3487553

 בית שמש 4שפת אמת  שפע ברכה שפת אמת שמואל-3708572

 בית שמש 4שפת אמת  שפע ברכה שפת אמת שמואל-3708572

 בית שמש 12חזון איש  שפע ברכה חזון איש שמואל-3708573

 שמש בית 12חזון איש  שפע ברכה חזון איש שמואל-3708573

39ובגדול הרב אויירבך בית שמש  זול-4035349  
הרב שלמה זלמן אויערבך 

 בית שמש 63

16רמת בית שמש  2000 מעיין-4480884  בית שמש 3שד' יהודה הנשיא  

36יהודה הנשיא  2000 מעיין-5806488  בית שמש 15רבי יהודה הנשיא  

 בית שמש 3הרב ישראל גרוסמן  גרוסמן בית שמש 2000 מעיין-6226081

 בית שמש 1הר טוב  ניסים בית שמש ביכורי-5648340

22ברכת השם בן איש חי  שפע-5513052  בית שמש 39בן איש חי  

מקבוצת נתיב החסד 246בית שמש  ברכל-3118598  בית שמש 11נחל שורק  

37ברכת השם בית שמש  שפע-4774064  בית שמש 1הרב הרצוג  

37שמש ברכת השם בית  שפע-4774064  בית שמש 1הרב הרצוג  

22ברכת השם בן איש חי  שפע-5513052  בית שמש 39בן איש חי  

46החסד בית שמש מרים  נתיב-5972714  בית שמש 16מרים הנביאה  

 בית שמש 12הנורית  מרקט בכיפשלנו-5097327

 בית שמש 15הרב הרצוג  שבת שפע-3889511

 בית שמש 1הרטוב  שחר שיווק מזון אשר-3942110

 בית שמש 13האדמו"ר מבעלזא  מרקט מילר-4154983

 בית שמש 13האדמו"ר מבעלזא  מרקט מילר-4154983

 בית שמש 3הרטוב  לקהילה שלך המכירה-4270465

 בית שמש 3אביי  קלצקי אביי בשפע-4705880

ביליג-שורץ יוטא-4830018  בית שמש 6רבי יהודה הנשיא  

 בית שמש 23יחזקאל הנביא  משה אפללו-4892462
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 בית שמש 23יחזקאל הנביא  משה אפללו-4892462

 בית שמש 305הברוש  יעקובי הברוש האחים-4945192

 בית שמש 305הברוש  יעקובי הברוש האחים-4945192

 בית שמש 33שפת אמת  בונבון - מתוקי-5098616

 בית שמש 68בן איש חי  קלצקי בשפע-5134133

 בית שמש 2עמק הזיתים  רחמים און-5167247

 בית שמש 9אודם  בית שמש הכל מאת השם מרלוג-5619265

 בית שמש 8חיד"א  זול בית שמש כאן-6007268

 בית שמש 8חיד"א  זול בית שמש כאן-6007268

 בית שמש 2הרטוב  החנויות והישיבות מרכז-6046039

שפת אמת -מתוק  חסד-6143358  בית שמש 4שפת אמת  

 בית שמש 11בן איש חי  איש חי הכל מאת השם בן-6196546

 בית שמש 41רבי אלעזר  למשפחה זול-6196556

 בית שמש 6נתן הנביא  סופר ברכת מרדכי .א.מ-6281756

 בית שמש 26מסגר  חזן פומגרנטה-6289894

59מרדכי אחים יעקובי  ברכת-6311748  בית שמש 6נתן הנביא  

59אחים יעקובי מרדכי  ברכת-6311748  בית שמש 6נתן הנביא  

 בית שמש 1מרים הנביאה  זול בית שמש שפע-6341022

 בית שמש 1מרים הנביאה  זול בית שמש שפע-6341022

 בית שמש 29אביי  מאת השם אביי בית שמש הכל-6471508

 בית שמש 8הרטוב  דקות חמש-6555942

 בית שמש 41רבי אלעזר  אלעזר הכל מאת השם רבי-6576736

 בית שמש 2לב שמחה  יעקובי סופר גוט האחים-6594125

 ביתר עילית 16בן זכאי  לאלפים עוזר יבוא ושיווק חסד-3450369

 ביתר עילית 13רבי עקיבא  לאלפים רבי עקיבא חסד-4105002

 ביתר עילית 22הבבא סאלי  לאלפים עוזר באבא סאלי חסד-4854677

ש''ךלאלפים הרב  חסד-5539176  ביתר עילית 34הרב שך  

101לאלפים מרלוג הרב שך  חסד-6170422  ביתר עילית 36הרב שך  

2ברכת השם ברוק ביתר עילית  שפע-3953504  ביתר עילית 7ציון -הרב ברוק בן 

18ברכת השם המגיד  שפע-5482330  ביתר עילית 38המגיד ממזריטש  

1ברכת השם כף החיים  שפע-3027818  ביתר עילית 38כף החיים  

1ברכת השם כף החיים  שפע-3027818  ביתר עילית 38כף החיים  

5ברכת השם החידה  שפע-3205669  ביתר עילית 11החידא  

5ברכת השם החידה  שפע-3205669  ביתר עילית 11החידא  

2ברכת השם ברוק ביתר עילית  שפע-3953504  ביתר עילית 7ציון -הרב ברוק בן 

 ביתר עילית 6כנסת יחזקאל  ברכת השם כנסת יחזקאל שפע-5256095

 ביתר עילית 6כנסת יחזקאל  ברכת השם כנסת יחזקאל שפע-5256095

18ברכת השם המגיד  שפע-5482330  ביתר עילית 38המגיד ממזריטש  

 ביתר עילית   בדבש ציפחית-4054632

 ביתר עילית 8הרב אוירבך  ניסים לעד ברכת-6017924

1זול  שפע-2810541  ביתר עילית 11אלעזר המודעי  

1זול  שפע-2810541  ביתר עילית 11אלעזר המודעי  

 ביתר עילית 1רבי עקיבא  שפע חיים מינימרקט-2817306

 ביתר עילית 1רבי עקיבא  שפע חיים מינימרקט-2817306

 ביתר עילית 44מוצפי  טל ברכת-5483932

 ביתר עילית 44מוצפי  טל ברכת-5483932

 ביתר עילית 9הרבי מנדבורנה  רפאל חסדי-5503012

 ביתר עילית 17אלעזר המודעי  מאפיות א.נ.ע-5846339
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 ביתר עילית 8הרב אוירבך  ביתר עילית הכל מאת השם אוירבך-6576735

 ביתר עילית 8הרב אוירבך  ביתר עילית הכל מאת השם אוירבך-6576735

39אזר  2000 מעיין-2808250  בני ברק 6אז"ר  

38ורשא בני ברק  2000 מעיין-2808252  בני ברק 94רבי עקיבא  

40הרב קוק בני ברק  2000 מעיין-2808262  בני ברק 5הרב קוק  

חברה לתועלת הציבור-אחיעזר צרכנית-2807332  בני ברק 3אבני נזר  

מקבוצת נתיב החסד 221שלמה המלך  ברכל-2808256  בני ברק 8שלמה המלך  

 בני ברק 15נויפלד  החסד קרית הרצוג נתיב-2814887

מקבוצת נתיב החסד 247רמת אלחנן  ברכל-3183816  בני ברק 2יצחק מאיר הכהן  

 בני ברק 23גניחובסקי  החסד פרדס כץ נתיב-3574497

21ברכת השם בני ברק  שפע-5103746  בני ברק 16השלושה  

נתי מקבוצת 226פרדס כץ בני ברק  ברכל-2808251  בני ברק 20אבו חצירה  

מקבוצת נתיב החסד 238מתתיהו  ברכל-2808272  בני ברק 10מתתיהו  

סופר חסד בני ברק -החסד  נתיב-2814885  בני ברק 18קוטל  

 בני ברק   החסד ירמיהו נתיב-3350354

 בני ברק 151הרב כהנמן  החסד כהנמן נתיב-3889591

מקבוצת נתיב החסד 258 כהנמן ברכל-4117071  בני ברק 56הרב כהנמן  

מקבוצת נתיב החסד 260סוקולוב  ברכל-4117072  בני ברק 6סוקולוב  

28החסד  נתיב-4199549  בני ברק 12השר אלון יגאל  

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

31החסד הרב קוק  נתיב-4337597  בני ברק 11הרב קוק  

30החסד מלצר  נתיב-4337599  בני ברק 24הרב מלצר  

32החסד הרב פרדו  נתיב-4354900  בני ברק 1הרב פרדו משה  

מקבוצת נתיב החסד 267חתם סופר  ברכל-4682835  בני ברק 17חת"ם סופר  

34החסד חבקוק  נתיב-4777742  בני ברק 15חבקוק  

37החסד תורת חיים  נתיב-4829734  בני ברק 1תורת חיים  

38החסד קלישר  נתיב-4971267  בני ברק 17קלישר  

 בני ברק 107הרב כהנמן  ברכת השם כהנמן בני ברק שפע-6613088

 בני ברק 13דב גרונר  רוז'ה אבייב-2807018

 בני ברק 6אביי ורבא  ניסן אמינוב-2807558

 בני ברק 2בן יוסף שלמה  ש. צ. שווק ומסחר .ג-2807791

 בני ברק 116ז'בוטינסקי  השקדיה סופרמרקט-2807792

 בני ברק 116ז'בוטינסקי  השקדיה סופרמרקט-2807792

 בני ברק 98המכבים  מרינה מכולת-2808793

 בני ברק 98המכבים  מרינה מכולת-2808793

 בני ברק 18הרצוג  מרדכי בוטרשוילי-2809315

 בני ברק 18הרצוג  מרדכי בוטרשוילי-2809315

 בני ברק 3הרב קוק  בסרגליק מוצרי בשר .ע.א-2809375

 בני ברק 14טבריה  שמואל כהן-2810178

 בני ברק 39רבי עקיבא  הנעלה וטקסטיל י.ג-2811546

 בני ברק 18הרצל  חלביה-2811582

 בני ברק 18הרצל  חלביה-2811582

 בני ברק 5דסלר  אלי כהנא-2812753

 בני ברק 5דסלר  אלי כהנא-2812753

 בני ברק 72המכבים  פנחס כוהנוב-2813075

 בני ברק 72המכבים  פנחס כוהנוב-2813075

 בני ברק 63קהילות יעקב  אבנר לוי-2813336

 בני ברק 63קהילות יעקב  אבנר לוי-2813336
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 בני ברק 10אדמור מראדיזמין  אשר לוריא-2813496

 בני ברק 22בר אילן  מכלוף מרכול-2813625

 בני ברק 4החייל  עמוס מדר-2813642

 בני ברק 4החייל  עמוס מדר-2813642

 בני ברק 64השומר  מתוקים מדבש מינימרקט-2816564

 בני ברק 67חזון איש  שמואל שמעון-2817457

 בני ברק 39סוקולוב  משה שמשון-2817472

 בני ברק 163השומר  מ"השומר בע שוק-2817900

 בני ברק 16יצחק הרב ניסים  ציון סירי-2818042

 בני ברק 16הרב ניסים יצחק  ציון סירי-2818042

 בני ברק 5פוברסקי  רמת אהרון סופר-2818790

 בני ברק 64בן זכאי  נפתלי טפלר-2818836

 בני ברק 19גבעת פנחס  מ"ככר קסירר בע צרכנית-2819156

 בני ברק 19רבי נחמן ברסלב  מיכאל ברסלב-2819492

 בני ברק 50יהודה הנשיא  דבורה יקובוב-2819501

 בני ברק 50יהודה הנשיא  דבורה יקובוב-2819501

 בני ברק 8מעיינה של תורה  בני תורה סופר-3004614

 בני ברק 8מעיינה של תורה  בני תורה סופר-3004614

 בני ברק 27אור החיים  טילא מילר-3037404

 בני ברק 20נורוק  ליבוביץ מינימרקט-3131738

 בני ברק 20נורוק  ליבוביץ מינימרקט-3131738

 בני ברק 84ז'בוטינסקי  טל מינימרקט-3156724

 בני ברק 84ז'בוטינסקי  טל מינימרקט-3156724

 בני ברק 6ז'בוטינסקי  בני את יוני סיטונאות-3163658

 בני ברק 8מוהליבר  מוהליבר מינימרקט-3212765

 בני ברק 6דמשק אליעזר  בככר ברכה-3298098

 בני ברק 11בארי  בני תורה סופר-3517657

 בני ברק 11בארי  בני תורה סופר-3517657

 בני ברק 34הרב שך  דוד כחלון-3609021

 בני ברק 2אהבת שלום  עופר מדר-3663228

 בני ברק 2אהבת שלום  עופר מדר-3663228

 בני ברק 24הרב זוננפלד יוסף  שיווק א.ד-3887191

 בני ברק 48ירושלים  של תורה מעיינה-3940986

 בני ברק 48ירושלים  תורה של מעיינה-3940986

 בני ברק 36רבי עקיבא  יהודה סופרזול-4272944

 בני ברק 36רבי עקיבא  יהודה סופרזול-4272944

 בני ברק 4רבי עקיבא  אפרים א.י.א סיטונאות-4328158

 בני ברק 4רבי עקיבא  אפרים א.י.א סיטונאות-4328158

 בני ברק 101אברבנאל  לעמו משביר-4329944

 בני ברק 101אברבנאל  לעמו משביר-4329944

 בני ברק 3רש"י  הקפואים מיטב-4347409

 בני ברק 89חזון איש  בני תורה חזון איש סופר-4618510

 בני ברק 89חזון איש  בני תורה חזון איש סופר-4618510

 בני ברק 18טרפון  שד' רבי יעקב ברכת-4928891

 בני ברק 4אהבת שלום  עמוס סניף אהבת שלום מדר-4939044

 בני ברק 36קהילות יעקב  טוב זול-5036139

 בני ברק 132ז'בוטינסקי  חן מינימרקט-5062808

 בני ברק 50רבי עקיבא  .שיווק וסחר ב.ה .ד.ש-5136246
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 בני ברק 2הרב פרדו משה  אור חיים מינימרקט-5151259

 בני ברק 5כנרת  חברה לנכסים והשקעות אריאב-5162804

 בני ברק 27ירושלים  זול ירושלים מיני-5171733

הרב קוק-שמעון אברהם שולומון-5192159  בני ברק 24הרב קוק  

 בני ברק 5הרב פוברסקי  בני תורה פוברסקי סופר-5342963

 בני ברק 5הרב פוברסקי  בני תורה פוברסקי סופר-5342963

 בני ברק 142רבי עקיבא  פרסקו פצוצית-5410090

 בני ברק 8הקישון  אופיס בעיר גט-5627509

 בני ברק 46סוקולוב  ברכת השם מינימרקט-5672712

2בני את יוני  סיטונאות-5998942  בני ברק 13בן גוריון דוד  

2בני את יוני  סיטונאות-5998942  בני ברק 13בן גוריון דוד  

 בני ברק 9ירושלים  לעמו ירושלים משביר-6017967

 בני ברק 9ירושלים  לעמו ירושלים משביר-6017967

 בני ברק 97ז'בוטינסקי  איט מרקט ש.מ.ש-6146775

 בני ברק 33חזון איש  סטמאר מכולת-6191478

 בני ברק 10הרב קוק  שמוליק מכולת-6219029

 ברק בני 13הר סיני  בני תורה הר סיני סופר-6326707

 בני ברק 13הר סיני  בני תורה הר סיני סופר-6326707

 בני ברק 17הקישון  ברוך סיטונאות ממתקים רובין-6436066

 בני ברק 19גבעת פנחס  לעמו גבעת פנחס משביר-6549196

 בני ברק 19גבעת פנחס  לעמו גבעת פנחס משביר-6549196

 בני ברק 4הרב עוזיאל  בני תורה מכולת-6580981

 בני ברק 24גורדון  למהדרין חסד-6589718

67יעקובי בני ברק  האחים-6603415  בני ברק 9מצדה  

 בני ברק 31הירדן  למהדרין הירדן בני ברק חסד-6646528

 ברכה   משמיים ברכה-4899586

 ברקן   ברקן מינימרקט-4787222

 ברקן   ברקן מינימרקט-4787222

 בת ים 25ניסנבוים יצחק הרב  החסד בת ים נתיב-3832394

 בת ים 44ניסנבאום  אביב שפע-2808329

 בת עין   בת עין מכלת-2811201

 גבע בנימין   שער בנימין 2000 מעיין-5909841

 גבע בנימין 1הכלנית  יעקב סלי זול אדם בני-2812391

 גבע בנימין 1הכלנית  יעקב סלי זול אדם בני-2812391

17האיילות  -ברכת השם שפע-4984930  גבעת זאב 14האיילות  

17האיילות  -ברכת השם שפע-4984930  גבעת זאב 14האיילות  

 גבעתיים 41הרצוג  תל גנים גבעתיים נתן-6116552

 גבעתיים 41הרצוג  תל גנים גבעתיים נתן-6116552

10אחים יעקובי גן יבנה  סופר-5622590  גן יבנה 26הכישור  

10יעקובי גן יבנה אחים  סופר-5622590  גן יבנה 26הכישור  

 גני תקווה 7מרכז פרוינד  יצחק קליין-2813033

 הוד השרון 5הידידות  הכיכר מגדיאל סופר-2817624

 הוד השרון 5הידידות  הכיכר מגדיאל סופר-2817624

058432980מצפה הושעיה ע.מ.  צרכנית-2814413  הושעיה   

058432980ע.מ. מצפה הושעיה  צרכנית-2814413  הושעיה   

22מרקט בכפר מושב זכריה  בסט-4354182  זכריה   

מקבוצת נתיב החסד 262חדרה  ברכל-4151455  חדרה 52הגבורים  

מקבוצת נתיב החסד 216נווה שאנן  ברכל-2808266  חיפה 54שד' טרומפלדור  
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מקבוצת נתיב החסד 250מיכאל  ברכל-3707663  חיפה 16מיכאל  

24החסד מיכאל  נתיב-4108611  חיפה 9מיכאל  

 חיפה 10מקור ברוך  לכל עם ישראל עזרה-5363009

 חספין   גוטסופר-3660262

 חריש 18מרגלית  חריש 2000 מעיין-5439123

 חריש 18מרגלית  חריש 2000 מעיין-5439123

 חריש 40דרך ארץ  סטור פ.ש סופר-5394637

 חריש 40דרך ארץ  סטור פ.ש סופר-5394637

 חריש 73גפן  סטור חריש הגפן סופר-6553898

מקבוצת נתיב החסד 234חשמונאים  ברכל-2808278  חשמונאים 17רמה  

מקבוצת נתיב החסד 234חשמונאים  ברכל-2808278  חשמונאים 17רמה  

27מעיין אלפיים טבריה  .ג.מ-4335002  טבריה 7מיכאל  

27מעיין אלפיים טבריה  .ג.מ-4335002  טבריה 7מיכאל  

כלב -טירת צבי  קיבוץ-2809607  טירת צבי   

כלב -טירת צבי  קיבוץ-2809607  טירת צבי   

 יבנאל 37ההסתדרות  לב המושבה סופר-2817992

 יבנאל 5איזור תעשייה  יבניאל סופר-3561804

 יהוד 5סעדיה חתוכה  מאיר סיטונאות-2807160

 מונוסון-יהוד 5גירון  מאיר גירון יהוד סיטונאות-6295853

צרכניה -יונתן  מושב-2809615  יונתן   

צרכניה -יונתן  מושב-2809615  יונתן   

 יסודות   יסודות אהרון צרכנית-2807351

32ובגדול הבקעה  זול-4480899  יפית   

 יצהר   יצהר צרכניית-6346128

 יקיר 71שד' הראשונים  יקיר מכולת-5564959

 ירושלים 6אליאב יעקב  ובגדול רוממה זול-2807958

11ובגדול פסגת זאב מערב  זול-2808942  ירושלים 2יקותיאל אדם  

 ירושלים 17ים סוף  2000 מעיין-2809936

 ירושלים 101ים סוף  סנהדריה-2809938

 ירושלים 21מאה שערים  ובגדול מאה שערים זול-3170364

 ירושלים 3יוסף אוהלי  ובגדול אהלי יוסף זול-3553399

40ובגדול סניף יפו  זול-3915929  ירושלים 212יפו  

 ירושלים 35שמואל הנביא  שמואל הנביא 2000 מעיין-4102063

 ירושלים 5בר אילן  ובגדול בר אילן זול-4321928

13מרכז כלל  2000 מעיין-4459866  ירושלים 40אגריפס  

 ירושלים 801מעלות כיסופים  לאלפים רמות חסד-5150422

רמות אשכול -שפע ברכה  שמואל-5191324  ירושלים 7פארן  

16ובגדול מחנה יהודה  זול-5222800  ירושלים 113יפו  

6ובגדול הפסגה בית וגן  זול-5355921  ירושלים 39הפיסגה  

 ירושלים 54שלמה זלמן דרוק  רכס 2000 מעיין-2809935

 ירושלים 46מאיר גרשון  פסגת זאב 2000 מעיין-2809937

 ירושלים 10פיקרד לאו  דיל הר חומה סופר-2813734

 ירושלים 46המכבים  מ"אליעזר ובניו כלבו מזון בע רחמים-2816351

 ירושלים 28דרך חברון  דיל דרך חברון סופר-2818474

 ירושלים 74דרך בית לחם  דיל דרך בית לחם סופר-2818475

 ירושלים 30יוסף חכמי  ובגדול הולילנד זול-3330586

6אלפיים אפיריון  מעיין-3418381  ירושלים 1עלי הכהן  

 ירושלים 160שד' משה דיין  פסגת זאב 2000 מעיין-3527586
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הפסגה -ובגדול  זול-3631689  ירושלים 16הפסגה  

 ירושלים 10שירת הים  ובגדול רמות זול-3631717

הר נוף -ובגדול  זול-3701932  ירושלים 57הרב שאולזון  

 ירושלים 31אורוגואי  ובגדול קרית יובל זול-3753219

2000הגבעה מעיין  סופר-3831481  ירושלים 58שח"ל  

27ובגדול ניות  זול-3875596  ירושלים 61הרב הרצוג  

 ירושלים 109צונדק  ובגדול רמות בצונדק זול-3943888

23ובגדול רמות א'  זול-3952908  ירושלים 39ליפסקי לואי  

 ירושלים 21הנורית  ובגדול קרית מנחם זול-4067464

 ירושלים 17בית ישראל  בית ישראל 2000 מעיין-4102081

11הר חומה  2000 מעיין-4151596  ירושלים 1ברש מנחם רועי  

11הר חומה  2000 מעיין-4151596  ירושלים 1ברש מנחם רועי  

17הר החוצבים  2000 מעיין-4684952  ירושלים 1 המרפא 

23סניף רחביה  2000 מעיין-4712630  ירושלים 12הקרן הקיימת  

20סניף הלל  2000 מעיין-4722807  ירושלים 16הלל  

89ובגדול  זול-4933427  ירושלים 15חיל האויר  

18סניף גילה  2000 מעיין-4963706  ירושלים 2ברוכי יהושע  

18סניף גילה  2000 מעיין-4963706  ירושלים 2יהושע ברוכי  

37ובגדול  זול-5047925  ירושלים 2מרידור אליהו  

רמות אשכול -שפע ברכה  שמואל-5191324  ירושלים 7פארן  

5ובגדול סניף יואל  זול-5355919  ירושלים 1יואל  

7ובגדול סניף הרב קוק ירושלים  זול-5707961  ירושלים 8הרב קוק  

26חברוני ובגדול סניף פסח  זול-5859677  ירושלים 117פסח חברוני  

37עדיף רמת שלמה  2000 מעיין-5876061  ירושלים 34חזון איש  

91סניף  -ובגדול הולילנד מחסן  זול-6172396  ירושלים 30חכמי יוסף  

 ירושלים 142דרך בית לחם  מרקט דליס-6324207

30ובגדול הנביאים  זול-6339822  ירושלים 84הנביאים  

 ירושלים 101הרב עוזיאל  עוזיאל עמיר סופר-6391995

44חכם שמעון  2000 מעיין-6397891  ירושלים 14הרב חכם שמעון  

39השישה עשר  2000 מעיין-6397892  ירושלים 39השישה עשר  

37ובגדול הפלמח  זול-6435560  ירושלים 38הפלמ"ח  

38ובגדול עוזיאל  זול-6448589  ירושלים 86הרב עוזיאל  

54עדיף הרב שך  - 2000 מעיין-6631084  ירושלים 10הרב שך  

55חמדה איסלנד  - 2000 מעיין-6631109  ירושלים 3איסלנד  

55חמדה איסלנד  - 2000 מעיין-6631109  ירושלים 3איסלנד  

3ובגדול עליית הנוער  זול-6638307  ירושלים 5עלית הנוער  

6אלפיים אפיריון  מעיין-3418381  ירושלים 1הכהן עלי  

23סניף רחביה  2000 מעיין-4712630  ירושלים 12הקרן הקיימת  

20סניף הלל  2000 מעיין-4722807  ירושלים 16הלל  

 ירושלים 801מעלות כיסופים  דיל רמות סופר-5335096

31ברכת השם בית וגן  שפע-2819098  ירושלים 10בית וגן  

מקבוצת נתי 240ירושלים  סרוצקין ברכל-2808257  ירושלים 39סורוצקין  

מקבוצת נתי 240סרוצקין ירושלים  ברכל-2808257  ירושלים 39סורוצקין  

מקבוצת נתיב החסד 218גילה  ברכל-2808270  ירושלים 47בן אליעזר אריה  

מקבוצת נתיב החסד 218גילה  ברכל-2808270  ירושלים 47בן אליעזר אריה  

33ברכת השם סורצקין  שפע-2816438  ירושלים 14סורצקין  

33ברכת השם סורצקין  שפע-2816438  ירושלים 14סורצקין  

מקבוצת נ 242נווה יעקב ירושלים  ברכל-2817641  ירושלים 508הכפר העברי קמיניץ  
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31ברכת השם בית וגן  שפע-2819098  ירושלים 10בית וגן  

3השם עלי הכהן  ברכת-4255038  ירושלים 21עלי הכהן  

3השם עלי הכהן  ברכת-4255038  ירושלים 21עלי הכהן  

34ברכת השם עזרת תורה  שפע-4464624  ירושלים 28עזרת תורה  

34ברכת השם עזרת תורה  שפע-4464624  ירושלים 28עזרת תורה  

6ברכת השם יואל  שפע-4709650  ירושלים 14יואל  

6ברכת השם יואל  שפע-4709650  ירושלים 14יואל  

32ברכת השם תכלת מרדכי  שפע-4774564  ירושלים 4תכלת מרדכי  

32ברכת השם תכלת מרדכי  שפע-4774564  ירושלים 4תכלת מרדכי  

44החסד פנים מאירות  נתיב-4851928  ירושלים 10פנים מאירות  

44החסד פנים מאירות  נתיב-4851928  ירושלים 10פנים מאירות  

כרםעין  סופרית-5651615  ירושלים 48עין כרם  

 ירושלים 6בני בתירא  ברכה שפע-4169837

 ירושלים 9יחזקאל  זול גאולה סופר-2806840

 ירושלים 9יחזקאל  זול גאולה סופר-2806840

 ירושלים 1ולנשטיין  תקוה אליסיאן-2807434

 ירושלים 10עלי הכהן  דוד ויוסף מכולת-2807481

 ירושלים 10עלי הכהן  דוד ויוסף מכולת-2807481

 ירושלים 4אליצור  מרכולים ארנונה דלישס-2807649

 ירושלים 4אליצור  מרכולים ארנונה דלישס-2807649

 ירושלים 1לויד ג'ורג'  מרכולים מושבה דלישס-2807650

 ירושלים 1לויד ג'ורג'  מרכולים מושבה דלישס-2807650

 ירושלים 1יצחק  ברויאר מרכולים בית וגן דלישס-2807652

 ירושלים 1ברויאר יצחק  מרכולים בית וגן דלישס-2807652

514914902שיווק ומסחר  .א.ד.מ-2807657  ירושלים 106שמעון הצדיק  

514914902שיווק ומסחר  .א.ד.מ-2807657  ירושלים 106שמעון הצדיק  

48מרכולים שבטי ישראל  דלישס-2807658  ירושלים 48שבטי ישראל  

48מרכולים שבטי ישראל  דלישס-2807658  ירושלים 48שבטי ישראל  

 ירושלים 24שבטי ישראל  הכהן ברכת-2807661

 ירושלים 47טשרניחובסקי  מרכולים טשרניחובסקי דלישס-2807666

 ירושלים 47טשרניחובסקי  מרכולים טשרניחובסקי דלישס-2807666

 ירושלים 10אחינועם  יחזקאל אברהם-2808026

 ירושלים 35צפניה  שמואל אברהמי-2808034

 ירושלים 35צפניה  שמואל אברהמי-2808034

( בע2002מוצרי בשר ) בנטל-2808670  ירושלים 5אדניהו הכהן  מ"

( בע2002מוצרי בשר ) בנטל-2808670  ירושלים 5אדניהו הכהן  מ"

בע 2001חסד יחיאל  בית-2808729  ירושלים 6מינץ  מ"

בע 2001חסד יחיאל  בית-2808729  ירושלים 6מינץ  מ"

ניאזוב בע -יעקב  ברכת-2808813  ירושלים 40חזון איש  מ"

ניאזוב בע -יעקב  ברכת-2808813  ירושלים 40חזון איש  מ"

 ירושלים 1הישיבה  השלום מכלת-2809354

 ירושלים 1הישיבה  השלום מכלת-2809354

 ירושלים 10העלוי  העילוי מינימרקט-2810996

 ירושלים 10העלוי  העילוי מינימרקט-2810996

 ירושלים 16חב"ד  אמיר מרכולית-2811989

 ירושלים 132ראובן  אילוז מינימרקט-2812523

 ירושלים 132ראובן  אילוז מינימרקט-2812523

 ירושלים   קמפוס סופר-2813472
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בע 1998מזון בתאבון  .מ.צ-2813581  ירושלים 2דובר שלום  מ"

 ירושלים 5אבינדב  אפרים מגן-2813659

 ירושלים 21פרנקפורטר  יעקב פרנקפורט בני-2813732

2 -יעקובי פסגת זאב  האחים-2813737  ירושלים 30יוסף נדבה  

2 -יעקובי פסגת זאב  האחים-2813737  ירושלים 30יוסף נדבה  

בע 2000הפסגה  מרכול-2813867  ירושלים 43הפסגה  מ"

בע 2000הפסגה  מרכול-2813867  ירושלים 43הפסגה  מ"

 ירושלים 20מנחת יצחק  מ"מנחת יצחק בע מינימרקט-2814290

 ירושלים 20מנחת יצחק  מ"מנחת יצחק בע מינימרקט-2814290

 ירושלים 17בן זאב ישראל  נוח סופר-2814743

 ירושלים 17בן זאב ישראל  נוח סופר-2814743

צאנזקרית  מינימרקט-2815434  ירושלים 4תורת חסד  

 ירושלים 1זית רענן  ומזון זית רענן סחר-2816436

 ירושלים 1זית רענן  ומזון זית רענן סחר-2816436

 ירושלים 330-1אידלסון  שלמה שרעבי-2817246

 ירושלים 330-1אידלסון  שלמה שרעבי-2817246

 ירושלים 12גבעת שאול  סיני מינימרקט-2818032

 ירושלים 1ניימן שמואל  סיני דורון מינימרקט-2818036

 ירושלים 74מאה שערים  יוסף ברכת-2818761

 ירושלים 74מאה שערים  יוסף ברכת-2818761

 ירושלים 45קרן קימת  יחזקאל זאדה-2819864

 ירושלים 35המלך ג'ורג'  מרכולים מרכז העיר דלישס-3004383

 ירושלים 16שמגר  אקספרס טבע-3101980

 ירושלים 29אגסי  אברהם עיני-3195086

 ירושלים 29אגסי  אברהם עיני-3195086

 ירושלים 22הלר חיים  יעקובי הלר האחים-3267631

 ירושלים 22הלר חיים  יעקובי הלר האחים-3267631

 ירושלים 111עוזיאל  עוזיאל מינימרקט-3477435

 ירושלים 129קרל נטר  דפנה מינימרקט מעלות-3545603

 ירושלים 129קרל נטר  דפנה מינימרקט מעלות-3545603

 ירושלים 28איגרות משה  איגרות משה יעקובי-3547247

 ירושלים 28איגרות משה  איגרות משה יעקובי-3547247

 ירושלים 81רמות פולין  רמות פולין מינימרקט-3589014

 ירושלים 81רמות פולין  רמות פולין מינימרקט-3589014

 ירושלים 55רש"י  זול מקור ברוך סופר-3611940

 ירושלים 55רש"י  זול מקור ברוך סופר-3611940

 ירושלים 47ארזי הבירה  ורד יעקב מכולת-3630248

 ירושלים 15קריית משה  קרית משה מינימרקט-3634952

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

 ירושלים 128/3מעלות דפנה  אברהמי אחים-3681166

 ירושלים 8אגריפס  "מטעם" .ש.ב-3698869

 ירושלים 4חקלאי זאב  יעקובי חקלאי זאב האחים-3709570

 ירושלים 6זוננפלד  ברכת יוסף מינימרקט-3771771

 ירושלים 2המשורר אצ"ג  זול רמות שפע-3848764

 ירושלים 2המשורר אצ"ג  זול רמות שפע-3848764

 ירושלים 1היהודים  מרכולים הרובע היהודי דלישס-3882559

 ירושלים 1היהודים  מרכולים הרובע היהודי דלישס-3882559

 ירושלים 2תפארת ישראל  מרקט רובע-3893696
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 ירושלים 2תפארת ישראל  מרקט רובע-3893696

 ירושלים 26הטורים  שבת מטעמי-3910622

 ירושלים 26הטורים  שבת מטעמי-3910622

 ירושלים 12לוץ צארלס  זול נווה יעקב תמיד-3978577

 ירושלים 12לוץ צארלס  זול נווה יעקב תמיד-3978577

 ירושלים 1נדבה יוסף  יעקובי פסגת זאב האחים-4043248

 ירושלים 1נדבה יוסף  יעקובי פסגת זאב האחים-4043248

 ירושלים 5האדמו"ר מלובביץ  יעקובי ליבוביץ האחים-4069353

 ירושלים 5האדמו"ר מלובביץ  יעקובי ליבוביץ האחים-4069353

 ירושלים 24אבן האזל  הקהילה למען-4097700

 ירושלים 10שירת הים  מרזייב צרכניית-4150368

 ירושלים 10שירת הים  מרזייב צרכניית-4150368

 ירושלים 8סולם יעקב  .א.א.י מינימרקט-4194280

 ירושלים 8סולם יעקב  .א.א.י מינימרקט-4194280

 ירושלים 22שטרן אברהם  השומר ירושלים שוק-4243383

 ירושלים 2הרב בלוי  כאן ירמיהו זול-4306427

 ירושלים 2הרב בלוי  כאן ירמיהו זול-4306427

 ירושלים 16אבינועם ילין  ילין הכל מאת השם אבינועם-4329774

 ירושלים 16אבינועם ילין  ילין הכל מאת השם אבינועם-4329774

 ירושלים 5הנציב  צפתי-4473429

 ירושלים 8תפארת ישראל  הרובע פיצוצית-4481205

 ירושלים 9ברוכים שמואל  ברוכים מינימרקט-4484628

 ירושלים 9ברוכים שמואל  ברוכים מינימרקט-4484628

 ירושלים 48הרב טייב חי  בני תורה סופר-4549688

 ירושלים 48הרב טייב חי  בני תורה סופר-4549688

 ירושלים 1ליכטנשטיין  מרכולים הר חומה דלישס-4572158

 ירושלים 1ליכטנשטיין  מרכולים הר חומה דלישס-4572158

 ירושלים 22הבאבא סאלי  נוח סניף הר חומה סופר-4577736

 ירושלים 22הבאבא סאלי  נוח סניף הר חומה סופר-4577736

 ירושלים 8אורוגואי  קמעונאות א.ל.ה-4622086

 ירושלים 113בית וגן  ודבש חלב-4622210

 ירושלים 11קרית משה  ש.א.ר.ש סופר-4635041

 ירושלים 1בית הדפוס  דקות 4753037-5

 ירושלים 3גלרנטר מנחם  זול הר חומה שפע-4789187

2מרלוג  דלישס-4958388  ירושלים 39ניקנור  

1מרלוג  דלישס-4958389  ירושלים 38ניקנור  

 ירושלים 36ניקנור  מרכולים ניקנור דלישס-5141223

 ירושלים 36ניקנור  מרכולים ניקנור דלישס-5141223

 ירושלים 13הארזים  מרכולים הארזים דלישס-5141224

 ירושלים 13הארזים  מרכולים הארזים דלישס-5141224

 ירושלים 106ארץ חפץ  ברכה שערי-5160668

 ירושלים 51שמואל הנביא  שמואל הנביא סופר-5219815

 ירושלים 51שמואל הנביא  שמואל הנביא סופר-5219815

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

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

 ירושלים 15פארן  פארן סופר-5257512

 ירושלים 15פארן  פארן סופר-5257512

 ירושלים 28בצלאל  מרכולים בצלאל דלישס-5372331
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 ירושלים 28בצלאל  מרכולים בצלאל דלישס-5372331

 ירושלים 2בית ישראל  זול דפנה סופר-5538880

 ירושלים 40רבנו גרשום  גרשום הכל מאת השם רבנו-5633901

 ירושלים 40רבנו גרשום  גרשום הכל מאת השם רבנו-5633901

 ירושלים 92מאה שערים  זול מאה שערים כאן-5638241

 ירושלים 92מאה שערים  זול מאה שערים כאן-5638241

 ירושלים 39ירמיהו  מרקט אדיר-5823496

 ירושלים 2אביר יעקב  אביר יעקב צרכניית-5846332

 ירושלים 41בן מתתיהו  זול סל-5846334

 ירושלים 8פנים מאירות  מרקט זדה מיני-5857811

 ירושלים 8פנים מאירות  מרקט זדה מיני-5857811

 ירושלים 43צפניה  בסל זול-5860260

60אחים יעקבי קריית יובל  סופר-5866581  ירושלים 9ורבורג  

60אחים יעקבי קריית יובל  סופר-5866581  ירושלים 9ורבורג  

 ירושלים 48ארזי הבירה  ארזי הבירה סופר-5897179

 ירושלים 48ארזי הבירה  ארזי הבירה סופר-5897179

 ירושלים 1זכרון יעקב  יהודה ר.מ.א בן-5900055

 ירושלים 1זכרון יעקב  יהודה ר.מ.א בן-5900055

 ירושלים 37רחובות הבוכרים  נקודה משתלם-5991610

 ירושלים 18עונג שבת  ברסלב צרכניה-5994621

 ירושלים 10אמונים שומרי  זול שומר אמונים כאן-6007267

 ירושלים 10שומרי אמונים  זול שומר אמונים כאן-6007267

 ירושלים 22ילין דוד  לוי יצחק מכולת-6189407

2020צ'יפר  סופר-6215111  ירושלים 31כנפי נשרים  

2020צ'יפר  סופר-6215111  ירושלים 31כנפי נשרים  

 ירושלים 4הרב ניסנבאום  דיל יש-6245141

 ירושלים 9כף החיים  גבריאל מינימרקט-6256644

 ירושלים 9כף החיים  גבריאל מינימרקט-6256644

 ירושלים 2סולד הנריטה  נופים מינימרקט-6300738

 ירושלים 17הרב אור שרגא  סופרים משפחות-6308429

 ירושלים 12תורה מציון  עובדיה מכולת-6336174

 ירושלים 12 תורה מציון עובדיה מכולת-6336174

 ירושלים 7הרב קצנלבוגן רפאל  זול מרקט-6336176

 ירושלים 7הרב קצנלבוגן רפאל  זול מרקט-6336176

 ירושלים 37תחכמוני  חסד עטרת חיה סופר-6437612

 ירושלים 24שחראי  נופים בית וגן מינימרקט-6448594

 ירושלים 14עצמה  מועדון צרכנים הגיג-6455503

 ירושלים 2אבא אחימאיר  יעקב הכל מאת השם נווה-6457596

 ירושלים 103שמואל הנביא  הנביא הכל מאת השם שמואל-6534548

 ירושלים 103שמואל הנביא  הנביא הכל מאת השם שמואל-6534548

 ירושלים 17תלמודי אברהם  מרקט אחים יעקובי ברשית-6534550

ליקר סטור -דפנה  סופר-6539424  ירושלים 5זוננפלד  

 ירושלים 25עמק רפאים  מרכולים עמק רפאים דלישס-6578217

 ירושלים 25עמק רפאים  מרכולים עמק רפאים דלישס-6578217

 ירושלים 107שמואל הנביא  גדעון הולנד-6594137

 ירושלים 2הלוי אליעזר  כהנים שפע-6623193

 ירושלים 2הלוי אליעזר  כהנים שפע-6623193

77יעקובי יחזקאל  האחים-6625956  ירושלים 33יחזקאל  
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 ירושלים 1הרב שלום משאש  יעקובי הרב שלום משאש פסגת האחים-6630992

 ירושלים 1הרב שלום משאש  יעקובי הרב שלום משאש פסגת האחים-6630992

54עדיף הרב שך  - 2000 מעיין-6631084  ירושלים 10הרב שך  

 ירושלים 612שד' נווה יעקב  מאת השם נווה יעקב הכל-6646533

 ירושלים 15יתרון  אדר הפצה .ד.ב-6648258

 ירושלים 41דרך חברון  דרך חברון דלישס-6657709

 ירושלים 41דרך חברון  דרך חברון דלישס-6657709

 ירושלים 17הרב אור שרגא  ירושלים צ'ירינה-6657783

 כוכב השחר   מ"כוכב בע מרכולית-2813871

36ברכת השם תל ציון אהבת ישראל  שפע-2807058  כוכב יעקב 1אהבת ישראל  

 כפר אדומים   נוח כפר אדומים סופר-4153926

 כפר אדומים   נוח כפר אדומים סופר-4153926

 כפר חב"ד   שאול בייץ-2808772

 כפר חב"ד   ליפסקר צרכנית-2813477

 כפר חב"ד   שאול בייץ-2808772

 כפר חב"ד   ליפסקר צרכנית-2813477

 כפר חב"ד 9מהרש  יחיאל אברהם גולדשמידט-6580877

מקבוצת 228כפר חסידים  ברכל-2808258    
כפר חסידים 

 א'

 כפר עציון   סטוק סופר-6212083

 כפר עציון   רוזמרין כפר עציון סופר-4955507

 כפר קאסם   החסד כפר קאסם נתיב-3978266

כלבו -לביא  קיבוץ-2809592  לביא   

 לוד 4צמח צדק  רמת אהרון לוד סופר-4432932

 לוד 4צמח צדק  רמת אהרון לוד סופר-4432932

 לוד 12האיילון  יעקובי אחיסמך האחים-6188323

 לוד 12האיילון  יעקובי אחיסמך האחים-6188323

25ובגדול מבשרת ציון  זול-2818523  מבשרת ציון 3שד' החושן  

7נוח מבשרת ציון  סופר-6241320  מבשרת ציון 13מירון  

7נוח מבשרת ציון  סופר-6241320  מבשרת ציון 13מירון  

49מגדל העמק  2000 מעיין-2819987  מגדל העמק 11רמת יזרעאל  

35סניף מגדל העמק  2000 מעיין-5341021  מגדל העמק 1הזית  

 מודיעין עילית 19חזון איש  ברכה מודיעין עילית חזון איש שפע-3331700

 מודיעין עילית 19חזון איש  ברכה מודיעין עילית חזון איש שפע-3331700

 מודיעין עילית 23רבי עקיבא  עקיבא שמואל שפע ברכה רבי-5366209

 מודיעין עילית 23רבי עקיבא  עקיבא שמואל שפע ברכה רבי-5366209

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

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

 מודיעין עילית 3חזון דוד  החסד שיווק-6162429

6ברכה חזון דוד מודיעין  שפע-6550126  מודיעין עילית 3חזון דוד  

6ברכה חזון דוד מודיעין  שפע-6550126  מודיעין עילית 3חזון דוד  

מקבוצת 225חפץ חיים קריית ספר  ברכל-2808260  מודיעין עילית 10חפץ חיים  

מקבוצת 225חפץ חיים קריית ספר  ברכל-2808260  מודיעין עילית 10חפץ חיים  

229נתיבות המשפט מודיעין עילית  ברכל-2808261  מודיעין עילית 5נתיבות המשפט  

229נתיבות המשפט מודיעין עילית  ברכל-2808261  מודיעין עילית 5נתיבות המשפט  

מקבוצת נתיב 231מסילת יוסף קטן  ברכל-2808275  מודיעין עילית 21מסילת יוסף  

מקבוצת נתיב 231מסילת יוסף קטן  ברכל-2808275  מודיעין עילית 21מסילת יוסף  

23נתיבות המשפט מודיעין עילית  ברכל-2808276  מודיעין עילית 64נתיבות המשפט  
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23נתיבות המשפט מודיעין עילית  ברכל-2808276  מודיעין עילית 64נתיבות המשפט  

מודיעין ע 233מסילת יוסף הגדול  ברכל-2808277  מודיעין עילית 34מסילת יוסף  

מודיעין ע 233מסילת יוסף הגדול  ברכל-2808277  מודיעין עילית 34מסילת יוסף  

מקבוצת נתיב החסד 241 ברכפלד ברכל-2808282  מודיעין עילית 23יהודה הנשיא  

מקבוצת נתיב החסד 241ברכפלד  ברכל-2808282  מודיעין עילית 23יהודה הנשיא  

מקב 224אבני נזר מודיעין עילית  ברכל-2808283  מודיעין עילית 18אבני נזר  

מקב 224אבני נזר מודיעין עילית  ברכל-2808283  מודיעין עילית 18אבני נזר  

39ברכת השם מודיעין  שפע-2816437  מודיעין עילית 5-7רבי עקיבא  

39ברכת השם מודיעין  שפע-2816437  מודיעין עילית 5-7רבי עקיבא  

 מודיעין עילית 34רבי יהודה הנשיא  יהודה הנשיא גדול מודיעין עילי ברכל-3745033

 מודיעין עילית 34רבי יהודה הנשיא  יהודה הנשיא גדול מודיעין עילי ברכל-3745033

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

40החסד קרית ספר  נתיב-5306432  מודיעין עילית 40נתיבות המשפט  

40החסד קרית ספר  נתיב-5306432  מודיעין עילית 40נתיבות המשפט  

 מודיעין עילית 21חפץ חיים  חסד אהבת-2807326

 מודיעין עילית 21חפץ חיים  חסד אהבת-2807326

 מודיעין עילית 14יהודה הנשיא  חסד יהודה הנשיא אהבת-2807327

 מודיעין עילית 14יהודה הנשיא  חסד יהודה הנשיא אהבת-2807327

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

 מודיעין עילית 21החיים אור  חסד אהבת-3565789

 מודיעין עילית 21אור החיים  חסד אהבת-3565789

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

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

 מודיעין עילית 23רמב"ם  י"הרשב ברכת-4055438

תשובהשערי  -חסד  אהבת-5337413  מודיעין עילית 14שערי תשובה  

שערי תשובה -חסד  אהבת-5337413  מודיעין עילית 14שערי תשובה  

 מודיעין עילית 11שד' הרב מפוניבז'  השכונתי ח.ב השוק-6441474

 מודיעין עילית 11שד' הרב מפוניבז'  השכונתי ח.ב השוק-6441474

2השכונתי  השוק-6576734  עיליתמודיעין  23רמב"ם  

2השכונתי  השוק-6576734  מודיעין עילית 23רמב"ם  

 מודיעין עילית 32רש"י  י"מאת השם רש הכל-6585198

 19פרי מגדים  מעלה אדומים 2000 מעיין-3704326
מעלה 

 אדומים

 1הרכס  סניף קניון מעלה אדומים 2000 מעיין-5306973
מעלה 

 אדומים

 1 יהלום כיכר יהלום 2000 מעיין-6230593
מעלה 

 אדומים

00031ובגדול מעלה אדומים  זול-3170363  1העירית  
מעלה 

 אדומים

 15האבן  ובגדול במעלה אדומים זול-3466128
מעלה 

 אדומים

26מעלה אדומים  2000 מעיין-4237513  36הצור  
מעלה 

 אדומים

26מעלה אדומים  2000 מעיין-4237513  36הצור  
מעלה 

 אדומים

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

 אדומים

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

 אדומים

512584772מעלה אפרים  צרכנית-2807665  מעלה אפרים   
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 מעלה גמלא   אבנר סלמן-2816935

 מעלה לבונה   בניה מעלה לבונה מקווה-5637101

 מעלה לבונה   בניה מעלה לבונה מקווה-5637101

 מעלה שומרון   מעלה שומרון גלסנר-4350665

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

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

 נוב   חורין יאיר בן-2813693

 נווה אילן   אברהם כהן-6190974

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

 נווה מיכאל   זול נווה מיכאל תמיד-6066144

 נופים 5האיריס  זול נופים סופר-2813302

נוקדים-מרקט אבשק-6191430  נוקדים   

נוקדים-מרקט אבשק-6191430  נוקדים   

 נחושה   מרקט בכפר נחושה בסט-4553824

 נחושה   מרקט בכפר נחושה בסט-4553824

נחליםזול  שפע-3622531  נחלים   

 נחלים   זול נחלים שפע-3622531

 נס ציונה 2לרר משה  נוח נס ציונה סופר-6133637

 נס ציונה 2לרר משה  נוח נס ציונה סופר-6133637

 נעלה 1טורקיז  ביג נעלה סופר-5637102

 נעלה 1טורקיז  ביג נעלה סופר-5637102

1998בניה  המקווה-5568205  נריה   

1998בניה  המקווה-5568205  נריה   

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

41ברכת השם נתיבות  שפע-6463158  נתיבות 10בעלי מלאכה  

מקבוצת נתיב החסד 245נתיבות  ברכל-3020347  נתיבות 10שלום בונייך  

47החסד נתיבות  נתיב-6155222  נתיבות 170שד ירושלים  

272מרקט רפיח ים נתיבות  שירה-6220623  נתיבות 15רפיח ים  

273טוב נתיבות  ברכל-6287657  נתיבות 1הרב מזוז  

 נתניה 5צברי חיים  מ"חסד בע שערי-2817314

39החסד נתניה  נתיב-5196537  נתניה 29שוהם  

42החסד נתניה לילינבלום  נתיב-5405997  נתניה 13לילינבלום  

43החסד נתניה הארי  נתיב-5405998  נתניה 20הארי  

39החסד נתניה  נתיב-5196537  נתניה 29שוהם  

42החסד נתניה לילינבלום  נתיב-5405997  נתניה 13לילינבלום  

43החסד נתניה הארי  נתיב-5405998  נתניה 20הארי  

 נתניה 1הרב עובדיה מברטנורא  דייטש מרגלית-3764082

20ובגדול עזר  זול-3883903  עזר 20השחף  

 עלי   עלי אניפ-2817547

 עלי   עלי אניפ-2817547

 עמנואל 1חתם סופר  החסד עמנואל נתיב-2814889

 עמנואל 1חתם סופר  החסד עמנואל נתיב-2814889

 עמנואל   מ"יוסף את יעקב בע צרכנית-2819159

 עמנואל 6הגאון מוילנה  ששון שיווק חסד רפי-5720029

52החסד עפולה  נתיב-4294016  עפולה 49אבן גבירול  

52החסד עפולה  נתיב-4294016  עפולה 49אבן גבירול  

 עפרה   עופרה מינימרקט-2817548

 עפרה   עופרה מינימרקט-2817548
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51החסד ערד  נתיב-6553762  ערד 30יהודה  

51החסד ערד  נתיב-6553762  ערד 30יהודה  

 ערד 11מכבים  מ"ערד בע אחיעזר-2807330

 ערד 11מכבים  מ"ערד בע אחיעזר-2807330

 פדואל   פדואל צרכניית-6436161

 פורת   מרקט אול-6316284

 פסגות 1סיני  פסגות צרכניית-6346161

 פסגות 1סיני  פסגות צרכניית-6346161

 פתח תקווה 21מנחם בגין  מ"מור בע היפר-2812360

 תקווהפתח  39נחשון  מור מחסן היפר-4932217

300פתח תקווה  49מרקט הסיבים  שירה-6420211  פתח תקווה 49הסיבים  

301מרקט הדר גנים פתח תקווה  שירה-6421683  פתח תקווה 11הרב משורר ישעיהו  

 פתח תקווה 9יונה גרין  ציון בר שליט בן-2808615

 פתח תקווה 9גרין יונה  זול שפע-2817341

 פתח תקווה 9גרין יונה  זול שפע-2817341

 פתח תקווה 1שפרינצק  מורן לוי-4681193

 פתח תקווה 10נבטים  למהדרין פתח תקווה חסד-6609052

 צור הדסה 2דפנה  צוריאל מינימרקט-6333699

 צור הדסה 2דפנה  צוריאל מינימרקט-6333699

244החסד צהל צפת  נתיב-2815416  צפת 8צה"ל  

נתיב החסדמקבוצת  266צפת מרכז  ברכל-4348965  צפת 1פרומצ'נקו  

 צפת 364אחד עשר  של דני המכולת-2808608

 צפת 9הרצל  לקנות כיף-2810349

 צפת 107ארלוזורוב  העתיקה מרכולית-2812798

 צפת 27ירושלים  הברכה מקור-2814088

 צפת 139שפרינצק  מ"אחים לרדו בע סופר-2818455

 צפת 13ירושלים  מ"אסולין סחר בע מרדכי-2818532

 צפת ב4עליה ב'  טוב )אסולין מרדכי( שפע-2818533

 צפת 4צהל  חיים מאור-3082533

 צפת 220הרב בוסטריצקי  חבד סופר-3082534

 צפת 212זלמן שזר  רופא רק מהדרין יהודית-3348466

 צפת 11איביקור  לב העיר צפת סופר-4159240

 צפת 918דוד אלעזר  רב שמעוני דני שפע-4363496

 צפת 234זלמן שזר  בנימין שיטרית-5627052

 צפת 55ארלוזורוב  נקודה צפת משתלם-5631091

 צפת 234שז"ר זלמן  ד"פרי וירק חב סופר-6566920

 צפת 9הרצל  לקנות כיף-6566961

 קדומים   מתחמי קמעונאות סופר-3953540

 קדומים   קדומים מינימרקט-4261603

 קריית ארבע   עדי מינימרקט-2807215

 קריית ארבע   חרסינה-2816416

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

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

 קריית ארבע   אחים יעקובי קריית ארבע סופר-5666622

 קריית ארבע 1נחל אשכול  התאומים מפגש-6189848

 קריית ארבע   (ר"יהודה )ע נעם-4875279

 קריית ארבע   אחים יעקובי קריית ארבע סופר-5666622

 קריית גת 10הבונים  שפע ברכה שמואל-5019958
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 קריית גת 10הבונים  שפע ברכה שמואל-5019958

3רחמים מהדרין  סיטונאות-4626266  קריית גת 16נתיבות השלום  

 קריית גת 21ענתות  קרית גת אחיעזר-2807185

 קריית גת 1בית יוסף  גת הכל מאת השם קריית-5395392

 קריית גת 1בית יוסף  גת הכל מאת השם קריית-5395392

 קריית יערים 9טלזסטון  יוסף טלז' מרכז ברכת-2814741

 קריית יערים 9טלזסטון  יוסף טלז' מרכז ברכת-2814741

 קריית יערים 5הדגן  טוב והמיטיב קריית יערים סופר-6213339

 קריית יערים 5הדגן  טוב והמיטיב קריית יערים סופר-6213339

 קריית מלאכי 88שד' בן גוריון  החסד קריית מלאכי נתיב-3395746

 קריית מלאכי 88שד' בן גוריון  החסד קריית מלאכי נתיב-3395746

 קריית מלאכי 2ויצמן  יעקב סלי זול קריית מלאכי בני-2813733

 קריית מלאכי 533סאן דייגו  יעקב סלי זול בני-6426490

 קריית מלאכי 533סאן דייגו  יעקב סלי זול בני-6426490

 קריית נטפים   מינימרקט קריית נטפים גלסנר-5157859

 קריית נטפים   מינימרקט קריית נטפים גלסנר-5157859

 קריית ענבים   אביה ממתקי-6382169

48שמונה קריית  2000 מעיין-2809013  קריית שמונה 21טשרניחובסקי  

 קרני שומרון   מ"השומרון בע בשר-2808361

 קרני שומרון 1הקוממיות  הארץ קרני שומרון תנובת-3171501

 קרני שומרון 1הגפן  גינות שומרון סופר-4350638

 קרני שומרון 1הגפן  גינות שומרון סופר-4350638

2הארץ קרני שומרון  תנובת-6007533  קרני שומרון 9כלי שיר  

 קשת   קשת צרכניית-2809613

 קשת   קשת צרכניית-2809613

 ראשון לציון 84רוטשילד  רוטשילד מרכוליתה-6188224

41מרקט רבבה  שירה-5306421  רבבה 1הר השומרון  

41מרקט רבבה  שירה-5306421  רבבה 1הר השומרון  

237מרקט אושיות רחובות  שירה-2808255  רחובות 8מבצע ליטני  

237מרקט אושיות רחובות  שירה-2808255  רחובות 8מבצע ליטני  

מקבוצת 213רחובות הגדול  ברכל-2808264  רחובות 27הרב מדר זכריה  

מקבוצת 213רחובות הגדול  ברכל-2808264  רחובות 27הרב מדר זכריה  

22מרקט פרץ רחובות  שירה-3691453  רחובות 8פרץ  

22מרקט פרץ רחובות  שירה-3691453  רחובות 8פרץ  

1טוב והמיטיב  סופר-3104277  רחובות 37עזרא  

1טוב והמיטיב  סופר-3104277  רחובות 37עזרא  

 רחובות 37ההגנה  טוב והמיטב סופר-3475580

 רחובות 37ההגנה  טוב והמיטב סופר-3475580

3טוב והמיטיב  סופר-3989248  רחובות 144הרצל  

3טוב והמיטיב  סופר-3989248  רחובות 144הרצל  

 רחובות 13העליה  יעקב סלי זול רחובות בני-4057613

4טוב והמיטיב  סופר-4201800  רחובות 2וינר יוסף  

4טוב והמיטיב  סופר-4201800  רחובות 2וינר יוסף  

 רחובות 10גולומב  טוב והמיטיב גולומב סופר-5477843

והמיטיב גולומבטוב  סופר-5477843  רחובות 10גולומב  

 רחובות 33ההגנה  של חסד רחובות-5500630

 רחובות 2סעדיה גאון  זול סעדיה גאון סלי-6608258

 רחובות 2סעדיה גאון  זול סעדיה גאון סלי-6608258
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41רכסים  2000 מעיין-3232525  רכסים   

מקבוצת נתיב החסד 261רימונים  ברכל-4139128  רכסים 1הרימונים  

 רמלה 6קלוזנר  אבו חסן מינימרקט-6433762

מקבוצת נתיב החס 230החסד עמידר  ברכל-2808274  רמת גן 1הרב לנדרס  

 רמת גן 19עוזיאל  נ.ש.נ.מ מרקט-2808459

 רמת גן 48ז'בוטינסקי  ז'בוטינסקי מרכוליתה-4149144

 רמת גן 34סוקולוב  יעקובי סוקולוב רמת גן האחים-6387889

 רמת גן 34סוקולוב  יעקובי סוקולוב רמת גן האחים-6387889

צרכנייה -רמת מגשימים  מושב-4776518    
רמת 

 מגשימים

צרכנייה -רמת מגשימים  מושב-4776518    
רמת 

 מגשימים

כלבו -שדה אליהו  קיבוץ-2809600  שדה אליהו   

כלבו -שדה אליהו  קיבוץ-2809600  שדה אליהו   

"בו אגש כל-2807664 570046862שומרייה -ח  שומרייה   

 שילה   שילה צרכנית-2817549

 שילה   שילה צרכנית-2817549

 שילה   מנחם סופר-5859675

 שילה   מנחם סופר-5859675

כלבו -שלוחות  קיבוץ-2809602  שלוחות   

כלבו -שלוחות  קיבוץ-2809602  שלוחות   

 שערי תקווה 25יהלום  מ"מרקט בסיטונאות וליחידים בע טופ-2811356

   מרקט שריגים פלוס-4460864
-שריגים )לי

 און(

 יפו-תל אביב  18ירמיהו  ירמיהו מרכוליתה-6296017

 יפו-תל אביב  51סלמה  סלמה מרכוליתה-6336110

 יפו-תל אביב  14ראול ולנברג  ראול ולנברג מרכוליתה-6336126

 תפרח   מ"תפרח בע צרכנית-2819158

 תקוע   מרקט אבשק-5326776

 תקוע   מרקט אבשק-5326776
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 חטיפים המשתתפים במבצע – ב נספח

 

 

 ברקוד תיאור

גרם80*40פופקורן במבה  פופקו  7290115203134 

גרם80*40במבה אורירית   7290115209198 

 7290115209174 גרם60*45 במבה אורירית 

גרם 25*24פיטנס חטיף מולטיגריין עדשים כתומות   7290115205527 

גרם 25*24פיטנס חטיף מולטיגריין חומוס   7290115205541 

 7290115204698 ג300*12אסם ביגלה שטוח שמשם.בט.ביסלי גריל

גרם60*24שווארמה  ביסלי  7290112962584 

גרם60*24ביסלי שום בצל   7290112962522 

גרם300*12אסם בייגלה שטוחים עם מלח אחפ.  7290106574977 

גרם300*12בייגלה כפיות צ'ילי פיקנטי   7290115206081 

גרם60*36במבה נוגט אינסייד אאוט     7290115201864 

גרם130*24במבה נוגט אינסייד אאוט   7290115206708 

גרם40*36אפרופו שוקולד   7290106576223 

גרם150*24ביסלי קרנבל מיקס   7290115201550 

גרם100*24במבה אפרופו מיקס   7290115207149 

גרם80*40במבה כוכבים   7290115201925 

גרם60*24ביסלי פריסטייל חמוץ חריף    7290112965806 

גרם60*24ביסלי פריסטייל בצל מעושן    7290112965745 

 7290112965783 גרם60*24  ביסלי פריסטייל על האש

גרם200*18ביסלי במבה מיקס   7290111564956 

גרם150*24ביסלי פארטי מיקס   7290111568206 

גרם80*40במבה קלאסי   7290000066318 

גרם80*40במבה יום הולדת   7290000068770 

גרם60*48במבה קלאסי   7290001302279 

גרם60*48במבה יום הולדת   7290002260059 

גרם25*108הולדת במבה יום   7290000068787 

גרם 200*18במבה קלאסי   7290104508943 

גרם25*10 15במבה מאח. -10מארז   7290105693341 

גרם )שוק פרטי( 60* 4מארז במבה   7290107875158 

גרם50*5 8במבה קלאסי מארז אחיד   7290115200713 

גרם15*20 12במבה יום הולדת מאח. -מולטיפק  7290006652027 

גרם )אושר עד( 25*15במבה מארז   7290111565083 

גרם15*10 20במבה יומולדת קדמ.מארז חרדי   7290107879798 

גרם30*10 12במבה מארז ייעודי   7290111564857 

גרם15*19 12במבה מגזר ערבי מאח.  7290105692436 

25*8 6במבה יום הולדת סרט   7290100684764 

גרם30*40מחומרים טבעיים במבה מתוקה   7290000066295 
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גרם100*40במבה מתוקה אריזה גדולה   7290112966445 

גרם25*28במבה מתוקה מגזר ערבי   7290104506079 

גרם15*10 12במבה מתוקה מארז   7290112967206 

אושר עד -ג 15*15 12במבה מתוקה מארז ייעודי   7290112967152 

גרם30*8 6ים סרט במבה מתוקה מחומרים טבעי  7290100685242 

גרם60*36במבה במילוי קרם נוגט   7290100687109 

גרם45*48במבה במילוי קרם נוגט   7290107876889 

גרם150*24במבה נוגט   7290111565656 

גרם60*36במבה במילוי קרם חלבה   7290000072067 

גרם30*5 10במבה במילוי קרם נוגט מארז אחיד  7290107877619 

גרם80*36במבה ביסלי מיקס   7290106578692 

גרם80*40פופקו חמאה ודבש   7290000066431 

גרם40*28פופקו מגזר ערבי   7290105691491 

ג20*12 12פופקו חמאה ודבש מארז   7290107875004 

גרם50*36אפרופו   7290000066332 

גרם100*20אפרופו   7290000066349 

גרם200*16אפרופו   7290106571563 

גרם50*36אפרופו איטליאנו   7290104500572 

גרם50*3 10אפרופו מאח.   7290100681138 

גרם25*5 8אפרופו קלאסי מאח.  7290106572959 

גרם25*60אפרופו קלאסי מגזר ערבי   7290106573123 

גרם70*48ביסלי גריל   7290000066141 

גרם70*48ביסלי ברביקיו   7290115201680 

גרם70*24ביסלי פיצה   7290000066172 

גרם70*24ביסלי פלאפל   7290000066134 

גרם70*24ביסלי בצל   7290115201741 

גרם200*25ביסלי גריל   7290000066196 

גרם200*25ביסלי ברביקיו   7290115201703 

גרם200*25ביסלי פיצה   7290000066226 

גרם200*25ביסלי פלאפל   7290000066189 

גרם55*48ביסלי גריל   7290000468747 

גרם55*48ביסלי ברביקיו   7290000467511 

גרם55*24ביסלי בצל   7290000468877 

גרם55*24ביסלי פיצה   7290000467887 

גרם55*24ביסלי פלאפל   7290001302194 

גרם35*6 8ביסלי ברביקיו מאח.  7290100686164 

גרם35*6 8ביסלי גריל מאח.  7290100686171 

גרם55*4 10ביסלי גריל קדמ. מארז אחיד   7290107874502 

גרם55*4 10ביסלי ברביקיו קדמ. מארז אחיד   7290107875271 

גרם50*10 4ביסלי ברביקיו ייעודי מאח.  7290111564406 
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גרם50*10 4ביסלי גריל ייעודי מאח.  7290111564383 

גרם 20*10 10ביסלי גריל מארז אחיד  7290112967244 

אושר עד -גרם 20*15 10ביסלי גריל מארז ייעודי   7290112967343 

גרם 20*10 10ביסלי ברביקיו מארז אחיד  7290112967220 

גרם 20*15 10ביסלי ברביקיו מארז אושר עד   7290112967329 אושר עד  -

גרם40*30דובונים   7290000066264 

גרם40*30דובונים שמנת בצל   7290000062242 

גרם40*30דובונים פיצה   7290106572614 

גרם100*16דובונים   7290106578241 

גרם20*5 8דובונים קדמ.מארז אחיד   7290104504228 

גרם40*30דובונים ארנבונים חטיף תפוא.  7290006653857 

גרם40*30דובונים גן חיות   7290106572652 

ג25*24מלח פלפל  פיטנס חטיף מולטיגריין  7290112965660 

ג25*24פיטנס חטיף מולטיגריין ע.תיבול   7290112965684 

ג25*24פיטנס חטיף מולטיגריין צ'ילי מעודן   7290112965707 

גרם400*12אסם בייגלה שמיניות קטנות   7290000076133 

גרם 400*12אסם בייגלה מקלות מלוחים   7290000060088 

גרם 300*12שומשום  אסם בייגלה טבעות  7290000081663 

 7290111568961 גרם400*12 אסם בייגלה טבעות מלח 

גרם400*12אסם בייגלה רשתות מלח   7290000070919 

גרם300*12אסם בייגלה שטוחים עם מלח    7290106574977 

ג.חדש300*12אסם בייגלה שטוחים שומשום   7290106574953 

גרם80*24אסם בייגלה שמיניות קטנות   7290000076126 

גרם60*24אסם בייגלה שטוחים מלח   7290000071008 

גרם300*12בייגלה כפיות בסגנון איטלקי   7290112961266 

גרם300*12בייגלה כפיות בסגנון כפרי   7290112961327 

 7290112966025 גרםTOGO 24*60 בייגלה כפיות כפרי

גרם400*12אסם בייגלה שמיניות במליחות מעודנת   7290112965905 

 7290115200881 גרם 300*12  בייגלה שטוחים שומשום במליחות מעודנת

ג250*6ללא גלוטן חדש  אסם בייגלה שמיניות   7290112967138 

ג ישראל300*12גרטיפי בייגלה שטוח הכל ללא גלוטן   7290112963321 

גרם250*12אסם בייגלה דובלה   7290112965929 
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 אישור קבלת הפרס – גנספח 

 

 

 

 

 שם פרטי: _____________________ .1

 שם משפחה: _____________________ .2

 ת.ז.: _____________________ .3

 גיל: _____________________ .4

 כתובת: _____________________ .5

 טלפון: _____________________ .6

 ____________________________________מספרי החשבונית:  .7

 

 

  כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יק קאס 5הפרס: קבלת 

 

  

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או  .1

 תביעות כלפי  חברת אפיקים ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

 אני מאשר כי קיבלתי את הפרס. .2

באישורי בדבר זכייתי במבצע, מצהיר/ה אני בזאת כי ידוע לי, כי זכייתי יכול שתסוקר ותפורסם  .3

באמצעי התקשורת השונים. הנני נותן/ת את הסכמתי המלאה לשימוש בפרטיי כאמור לעיל וכן אני 

 וכי אינני מחויב/ת להעביר מידע זה על פי דין.מצהיר/ה כי המידע שאני מעביר/ה, מועבר מרצוני החופשי 

 

 

 תאריך: ____________ חתימה: ____________________

 


