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רשימת המכולות למימוש הקופונים בעמודים הבאים



רשימת המכולות למימוש הקופונים לפי ישובים
רחובשם לקוחשם ישוב

(אביעזר)יעקובוביץ יפה אביעזר

המחתרתמשומר לויאבן יהודה

שד הרצלבוקובזה יוסףאופקים

ישעיהוכהן       סמדראופקים

ההגנהישראלוב מיכאלאור יהודה

החצבמושייב ישראלאור יהודה

אדם יקותיאלמנשרוב מיקיאור יהודה

הנשיאאגיבאייב אלדראור עקיבא

העליהאטיאס דודאור עקיבא

שד המלך דודאלחזוב רנהאור עקיבא

הנשיאדוידוב שלמיאור עקיבא

הנביאיםפרץ דודאור עקיבא

סנש חנהבר זיו מנחם מניאזור

שפינוזהסברסקי סול אורטלאזור

אברגילשושנה אחוזם

הצאלוןאוחנה אופק מיני אופקאילת

ציןסופר זול ברק בעמאילת

אילת

אילת השקעות וניהול פרוייקטים  .ת

ירושלים השלמהבעמ

גרופי בת חןאליכין

היסמיןהיפרזול ישראלאליכין

הרב קוקאוסובסקי בוריסאשדוד

שבט לויטוריקשווליאסתר אשדוד

אלבזבוטנישוילי דודאשדוד

ביאליקבוטרשווילי יעקבאשדוד

גור דבבטשוילי אברהםאשדוד

אבן גבירולגדי לוי מרכול שירזאשדוד

י אילת"אחוינברג אברהםאשדוד

שפירא אברהםויסמן גרשאשדוד

בלפורטטרו מנשהאשדוד

ח"תשלובודקו סבטלנהאשדוד

קבוץ גלויותבעמ( 2015)לחיים אשדוד אשדוד

שמואל הנגידמכולת אודטאשדוד

הציונותיוספאשוילי גורם-מכלת  סיטיאשדוד

שבי ציוןמעדני טביליסי בעמאשדוד

ח"הפלמהפלמח-סאלארי דריושאשדוד

הציונותדיל מרקט-ספיר אליאשדוד

נחל לכישספיר מרינהאשדוד

ארן זלמןפינת      הממתקאשדוד

העצמאותפפיאשוילי אברהםאשדוד

אשדודפרוטרי שוויורי פובול מעדניהאשדוד

גיא אוניצרכניית זול לכלאשדוד

אשקלון

מינימרקט כוכב הצפון  . ג.ב.א

בעמ

הסופרים  

היהודים

שפירא יוסףאוזן סעראשקלון

אורטאלאשבילי יאשהאשקלון

ביאליקמיני אביעד-אלרן אביעדאשקלון

איירבישלה שושנהאשקלון

שפירא יוסףדוד אלליאשקלון

יוספטלדויטשוילי יוכבתאשקלון

העבודהיוחנוב גאולה גיולדאשקלון

עולי הגרדוםמושיאשוילי סמיאשקלון

השבטיםמימון יצחקאשקלון

הנביאיםמליחי מניאשקלון

יהודה הלוימרדכי דהןאשקלון

ביאליקמרדכי צצאשווילי מהדריןאשקלון

בר כוכבאמתי אליהואשקלון

בעל שם טוברפי ברבום מהדריןאשקלון

הקישוןאלמלח יעקבבאר יעקב

איילהברוך      צילה מהדריןבאר יעקב

.חזן שמעוןבאר יעקב

הדעתא קבוצת האחים בעמ.אבאר שבע

שפיראאליהו כהןבאר שבע

רינגלבלוםבלילה יבגניהבאר שבע

שומרוןזקרי איציקבאר שבע

זבוטינסקיטיאר אסףבאר שבע

רבי עקיבאמימון מערביבאר שבע

אברהם אבינוסלוביוב ילנהבאר שבע

תקוע יוסףרמות-פריאנטי שמואלבאר שבע

אברהם אבינופאנצו-קרמן רןבאר שבע

ביצרוןמטעמי הדרום בצרוןביצרון

בעמסיטי סנטר קמעונאות בית חשמונאי

מרקט.מ.יבית עריף

שכ נוף גלעדאפוטה זהבהבית שאן

שכ טירת צביהרוש אביגילבית שאן

מכלוף יעקבחדד אביבבית שאן

בויאר אווהמיני מרקט ימית בעמבית שאן

ם"רמבלוי מאירבית שמש

השבעהמכולת אלברטבית שמש

הרקפתמקוריה מנגיסטו מרקטןבית שמש

הרצלשמעון אלגבסיבית שמש

הנוריתשמעון אלעדבית שמש

גרונראבייב רוזהבני ברק

דנגורבני  יצחקיבני ברק

נורדאוחמדה שררהבני ברק

בן גוריוןד אריאל השקעות בעמ.יבני ברק

המכביםכוהנוב פנחסבני ברק

השנייםרחמים יוספובבני ברק

רבין יצחקיקטרינה קוטליארש"בני עי

בלפורגבע בעמ.מ.אופנת  גבת ים

אנילביץאילוז משהבת ים

נורדאו מקסאיסקוב סטלהבת ים

כהן אליאלבוקעי שמעוןבת ים

ישראל בן ציוןאלבז מליבת ים

קריתיאלברט     שמאלשויליבת ים

שד יוספטל גיוראשפע שוק-אליאס יעקבבת ים

הגדוד העבריאלישע     מיניבת ים

סולד הנרייטהאמיני     יעקבבת ים

פרנק אנהאסולין משה ואורנהבת ים

גבעתיאפי רפאלובבת ים

השר שפיראבעמ2009אי אבראכדברא .וי.ארבת ים

עגנוןאריאל תורגמןבת ים

זמנהוףבבקוב אלי הזיל וזולבת ים

שד יוספטל גיוראבגימוב נתןבת ים

החשמונאיםבודן אמיר שיבת ים

הרצלבורחוב בוריסבת ים

הרב מימוןבני       קוזשוויליבת ים

ששת הימיםברטוב לודמילהבת ים

אילתגאזאל מולא חסןבת ים

בלפורגורבץ רומןבת ים

הרב אביעדגחלב מוחמדבת ים

זבוטינסקיחי עובדיה-דודבת ים

בלפורהאחים דרוריבת ים

בלפורהמחאה רשת חנויות בעמבת ים

קדושי קהירחיימוב ברנובת ים

ליבורנוחיים ענבהבת ים

קנמון אהודמעדני העיר-חיינסקי שמואלבת ים

פרלשטייןחימוב מוטימכולתבת ים

קבוץ גלויותחלילוב    אוסנתבת ים

רוטשילדרוברטחסידובבת ים

דרך בן גוריוןמיני יניב-טוב חיים יוראיבת ים

הרב בר שאולכל בו זול-יוזקייב רוסלןבת ים

עגנוןיצחקוב ניסןבת ים

אנילביץכהן דוד גדבת ים

כהן אליכהן פרגבת ים

דניאלליברמן ליובובבת ים

ניצנהמאיר   דהאןבת ים

קרן היסודמושיאשווילי משיחבת ים

ירושליםמינימרקט יורי קלנטריבת ים

קריתימלאייב אלכסנדרבת ים

מבצע סיניהשחר בעמ.ק.מבת ים

בלפורנירקוב ולדימירבת ים

בלפורסולימנוב איליה או רומן סולימנובבת ים

מיני סאייג-סייג אברהםבת ים

קרן קימת  

לישראל

ויצמןפיצה לךבת ים

בלפורקזרשוולי אלברטבת ים

בלפוררזון גקיבת ים

כצנלסון ברלרפאלוב אוריאלבת ים

ליבורנורפאלוב רפיבת ים

בלפורשימשילשוילי רואיןבת ים



כצנלסון ברלשלומוב    גאולהבת ים

הרב בר שאולשפירא בוריסבת ים

איליאב עזיתגבעת השלושה

גבעת ישעיהו-מכלת הגבעה גבעת ישעיהו

הנשיאכהן שמחהגבעת שמואל

יהודה הלויניסימוב ויאצסלבגבעת שמואל

ביאליקשמולי שושיגבעת שמואל

ם"רמבאולגה סולימנובגבעתיים

פינברג יעקבהרצל דניאלגבעתיים

שינקין5-מיני   מוטי ממיה  גבעתיים

השבליםאסולין שמעוןדימונה

חנניה אסוליןדימונה

ניצחוןמרגלית ונונודימונה

אזור התעשיהמתוק וזול בעמדימונה

ש הנצחוןןיצמן מאירדימונה

שמעון בר יוחאיציון מויאלדימונה

גמלאשמואל לוגסידימונה

הבניםאבי בוכניקהוד השרון

שחליצחקי     דודהוד השרון

מעפילי מרוקומכולת גבי-פילו גבריאלהרצליה

מישייב סמירחגלה

הגדוד העבריאושרי יהודהחדרה

שמואלזוןחיימוב אלברוסחדרה

חטיבת גולנייעקובוב ויקטורחדרה

הרברט סמואלישייב מירבחדרה

ט בנובמבר"ככהן יוגבחדרה

חטיבת גולנימג חנויות בעמחדרה

הרברט סמואלמושואולוב ולדיסלבחדרה

ברנרמיני אסיהחדרה

שמעוני דודמיני גליתחדרה

הקונגרסמיני כחלוןחדרה

שד רוטשילדמכולת בן הרוש ציוןחדרה

שמעוני דודמכולת מסעודיחדרה

החלוץגריגורי. מ.מחדרה

החלוץסמינה אברהםחדרה

שנקראביוב אסתרחולון

הלוחמיםבלסיאנו יצחקחולון

המעפיליםדגן רוברטחולון

בן עמרםדוד       קישוןחולון

אברבנאלחזן סליםחולון

ץ צבי"שחיימוב בוריסחולון

שפירא חיים משהחקשור ישראלחולון

קפלןמכולת חבריםחולון

אילתנאות קור בניחולון

ירמיהוניסים אילנהחולון

שד קוגלפרייב משה חיחולון

מיכהשמאי אלברטחולון

ברקתאבודייס   זוהרחיפה

ארלוזורובאמירוב גרמןחיפה

סירקיןבוריסוב אלכסחיפה

שדה בוקרוידרו ארקדיחיפה

דרך היםכהן שרהחיפה

סעדיה גאוןמלניצנקו אירנהחיפה

חזקיהו המלךצאפאנא ששוןחיפה

מימוןקולסניקוב קונסטנטיןחיפה

בן צבי יצחקשווילי מאירחיפה

שד דגניהשם טוב חייםחיפה

מנחם בגיןאיתמרקט-איתמר יעקבחצור הגלילית

חיים כהןטבריה

הפרחיםכהן נתנאלטבריה

נוף כנורותבעמ2010טל מרקט .מטבריה

ביאליקמלה עמירטבריה

הדקלשיטרית יעקב מרדכיטבריה

טירת כרמלאברמוב שימשוןטירת כרמל

הארזשמואל לידיהטירת כרמל

מלחמת ששת הימיםשרמייסטר טלטירת כרמל

ויצמןיבלי'תבליני גטירת כרמל

הגלבועבסון יוסייבנה

הנשיאים(מהדרין)לוסקי מרדכייבנה

משהרחמילביץאחים ניסנובירושלים

בני בתיראאקשואטי מיטלירושלים

החבצלתאריה חבצלתירושלים

אורוגואיבני סופרון בעמירושלים

הנגבי שבתאידי טי אמ דודו סחר ושיווק בעמירושלים

אודםסופר פלוס-הרשלר שמעוןירושלים

הגננתוירקות מרכז פירותירושלים

קולומביהיעקב הרושירושלים

שד בן מימוןיצחק ראובןירושלים

הורקניהכהן שמואלירושלים

צביה ויצחקכהן תמירירושלים

עין כרםלוי יוסיירושלים

הרב מן ההרמאיר אפריאטירושלים

בית צפפהמוחמד עליאןירושלים

ראובןמכולת דרעי ברטהירושלים

חזקיהו המלךמכולת סימן טובירושלים

השישה עשרממן חייםירושלים

קנאי הגלילעווידה מחמודירושלים

עין גדיעמוס יעקבירושלים

ל"אצעמרם מינימרקטירושלים

הנביאיםעמרן אסףירושלים

דרך בית לחםמיני-קרסגי דניירושלים

יוחנן בן זכאירוני בצלאלירושלים

עמק רפאיםשמעון בן חמוירושלים

מרכולית כוכב בעמכוכב השחר

כהן דורוןכוכב מיכאל

מינימרקט אוריהכפר אוריה

היערבעמ( 2009)מ מעיין.סכפר האורנים

כפר הנגיד

מאיר  -צרכנית כפר הנגיד 

כפר הנגידאיטח

צרכנית כפר טרומןכפר טרומן

ויקטור שועהיעבץכפר 

ויצמןאלון רפי טטיאנהכפר סבא

תל חיבר דודכפר סבא

משעול בית הבדסופר נאמניםכפר סבא

שפרינצקח---עזיז      שן כפר סבא

שאול המלךקוסטנטינוב טימוריכפר סבא

שאול המלךקוסטנטינוב טימוריכפר סבא

בן יהודהמיני שלום בכפר-רוטל שלוםכפר סבא

הרוש-צרכנית כפר שמואלכפר שמואל

העצמאות.אחים דודלוד

האיילוןבן יפתח שרוןלוד

שלמה המלךמיני השכונה-מיכאלי אבישילוד

תלמיםמינימרקט  רוברטלוד

שד בן גוריוןממןלוד

שד דוד המלך(מהדרין)סימנה שמעוןלוד

חטיבת הראלעיסא מחמודלוד

ארלוזורובשחר אור סופרלוד

חצבמועלם אלימבשרת ציון

מצפה הבירהמינימרקט אמירמבשרת ציון

מינימרקט המושבה-שכטר עמיתמגדל

אברמוב    אשרמגשימים

-מכבים-מודיעין

יששכרמיני בוחמן-ישראל אביברעות

הראשוניםסם אגדה בעממטולה

ל"קקביטון אושריתרשיחא-מעלות

מעלה הבניםחזן שמעוןתרשיחא-מעלות

נחל ציהשלינו סלמוןמצפה רמון

שלמה המלךגילת שלוהנהרייה

ניר צביסטורלזי עוזיניר צבי

ם"רמבמכלת סיטון חייםנס ציונה

נצרת עיליתפור יו בעמ. א.אנצרת עילית

שקדגומון אלכסנדרנצרת עילית

תירושרפאילוב רחביהנצרת עילית

נצרת עיליתשומינוב וגיףנצרת עילית

מ"סופרזול מסס ובניו בענתיבות

שד ירושליםשובל יוסףנתיבות

יחזקאלאבודרהם אברהםנתניה

קצנלסון יצחקאליזרוב לוניהנתניה

בורוכובאשר זוריקנתניה

הנביאיםבאלס משהנתניה

הרצלבלנקי פליקסנתניה

בארידוד ברכהנתניה

הנביאיםדוויט אנטנתניה

רשימת המכולות למימוש הקופונים לפי ישובים



שפירא משהזלמנוביץ חייםנתניה

הרב רפאלחיימוב אמנרנתניה

הרצלחיים פלחנתניה

התרופהכהן רונן פולג אחזקת מבנים בעמנתניה

הנוטעלביא ויקטורנתניה

סמילנסקיללוש דודנתניה

רייך לאוןמיני אורהנתניה

גולומבמיני הוליוודנתניה

שמואל הנציבמינימרקט הדרנתניה

הלפרין ירמיהומינימרקט  רמיתנתניה

זנגבילגבינות של פעם-נפתלייב איסקנתניה

שד ויצמןפיסחוב אלברטנתניה

יחזקאלראול שמעוןנתניה

הנביאיםדאבל מרקט-שומינוב אליהנתניה

ששון דניאלעין עירון

8213עין שמר קהילה עין שמר

עכוישורון את ישעיהועכו

הרצוגכהן  דניעכו

ם"הרמבמיכאל מיכאלובעכו

חטיבת גולניקאקשוילי  סמיעכו

בציריורם קדושעפולה

שד חןטטיאנה טימופייבערד

שמעוןכרבי ציוןערד

שרותי מזון סיני.ל.דפארן

טרבלסי דודנווה עובד-פוריה 

חסידהאוחיון הרצלכרכור-פרדס חנה

דרך למרחבמזון פריבוי.ש-לבדב אנדריכרכור-פרדס חנה

גאולהמיכאלוב חנוךכרכור-פרדס חנה

חסידהמכולת נעיםכרכור-פרדס חנה

עציוןשרעבי עמוסכרכור-פרדס חנה

נחלת צביאבי כהןפתח תקווה

בר כוכבאוהפצה בעמ. אברגיל מרדכי שפתח תקווה

שטמפפר יהושעאיזבלהאובוריןפתח תקווה

פינסקרמינימרקט ליה-אורחן ולייבפתח תקווה

ויסבורגאיסחקוב איסקפתח תקווה

הרב עוזיאלאליהו דוידובפתח תקווה

יהודה הלויאנדרייב מקסיםפתח תקווה

ם"רמבהוד והדר בניה-אנטו אברהםפתח תקווה

חפץ חייםארנבייב יעקבפתח תקווה

החמישהבגו גדעוןפתח תקווה

וולפסון דודבנס יעקבפתח תקווה

גולומב אליהוברדה יצחקפתח תקווה

איכילוב יצחקגולדובסקי סטניסלבפתח תקווה

אינשטייןגיא בוחבוטפתח תקווה

אחימאיר אבאגיאן אליאב לילו ונדב נאגיפתח תקווה

הרב מוהליבר שמואלגרינברג רוברטפתח תקווה

מונטיפיורידון סון דלישס רשת חנויות מזון וסיטונאותפתח תקווה

ברון הירשרבייב ויאד-זכרוב סעדיהפתח תקווה

קישזנגי מאירפתח תקווה

אחד העםחגיג יצחקפתח תקווה

אורלוב זאביאגודאיב יהודהפתח תקווה

קבוץ גלויותיוסף דהןפתח תקווה

ל"צהילאה רוקסנהפתח תקווה

רוקח ישראליעקובוב יעקבפתח תקווה

הרב מוהליבר שמואלכהן יצחקפתח תקווה

ארלוזורובלוי דינהפתח תקווה

שמחוני אסףמינימרקט לודמילהפתח תקווה

חפץ חייםמלאכוב שלום חיפתח תקווה

ההגנהמשה עטיהפתח תקווה

שמשוןדיילי אקספרס-נקש ליאתפתח תקווה

ההסתדרותמיקס מרקט-פנחסוב אולגהפתח תקווה

הרב קלישרפנחס מלמדפתח תקווה

שטמפפר יהושעמיני כל בו-פנטו תמיפתח תקווה

חובבי ציוןפרימן נטליהפתח תקווה

יונהצביה      עמוסיפתח תקווה

ההסתדרותקרן בן ברוךפתח תקווה

החרמוןסלב'רוייסטצר ויאצפתח תקווה

קיששרון גולןפתח תקווה

צרכנית ציפורי בעמציפורי

צלפוןפנחסוב ארתורצלפון

ההסתדרותנורי שוריקדימה

עזר ומרזוקדוידוב נתנאלקריית אונו

ירושליםיחזקאל דליהקריית אונו

הרצוגאילוז     יעקבקריית אתא

בן עמיאלון אברהםקריית אתא

הארזאלחזוב ליודמילהקריית אתא

העצמאותבן אפריים יוריקריית אתא

בן צבי יצחקדוינזיה יוסף-זפרני מליקריית אתא

עשת אביגדורחמו   רבקהקריית אתא

מרזוקטטראשוילי יהודהקריית אתא

האסיףמבריטה אלישעקריית אתא

שד הציונותמיוסט  יצחקקריית אתא

זבולוןסמימי דינה מרקט עדןקריית אתא

בן עמיספיאשוילי שבתאיקריית אתא

הרר צביצבי מיקיקריית אתא

פינסקרצדוק  דודוקריית אתא

ם"רמבצהובני  בצלאלקריית אתא

בן עמיראול יעקובובקריית אתא

שד כצנלסוןרגפורקאר יגאלקריית אתא

הנרקיסיםמינימרקט דדי-אבנת נירהקריית ביאליק

שבטי ישראלאדזיאשוילי מריםקריית ביאליק

התלאפק סמארטדיל בעמקריית ביאליק

כרמלבוסקילה שלוםקריית ביאליק

זבוטינסקיבן הרוש   דודקריית ביאליק

שבטי ישראלבן חמו יצחקקריית ביאליק

י"עגנון שדנילוב מאיסקריית ביאליק

צור שלוםמועלם     יגאלקריית ביאליק

העמקיםבעמ2004תיבתא קריית ביאליק

עתניאל בן קנזכהן דודקריית גת

הקוממיותלחיאני סימהקריית גת

קריית חיים תאי 

הפלוגותכהן עמיתדואר

קריית חיים תאי 

דגניהרנה חידירובדואר

ככר בן גוריוןמיני מור-אסטגסי נטליקריית טבעון

נמיר מרדכידוידוב  בוריסקריית ים

תבורחיחינאשוילי אביאלקריית ים

רשימת המכולות למימוש הקופונים לפי ישובים



להמן הרברטכהן       מיכאלקריית ים

שד בן צבילודמילה פופובקריית ים

נמיר מרדכיניזרי מיכאלקריית ים

שד בן צביצידון אליהוקריית ים

גולןרוטובולי בוסידןקריית ים

סולד רוברטשוילי שלוםקריית ים

זבוטינסקיאיגבייב אילןקריית מוצקין

החשמונאיםחזות אושרקריית מוצקין

ורדצודנובסקי ילנהקריית מוצקין

קדיש לוזח מכולות וקמעונאות בעמ.קקריית מוצקין

שד קרן קימתמכולות וקמעונאות בעמ.ח.קקריית מוצקין

ש בן גוריון(מהדרין)אס מינימרקט קריית מלאכי

הרצלעייש חייםקריית מלאכי

הרצלעמר דודקריית מלאכי

סאן דייגושמחה משהקריית מלאכי

גון קנדיאהרון עידיתראש העין

בן נון יהושעצנעני שחרראש העין

שבזישושנה     כהןראש העין

חזון אישאלכס  מורדכיובראשון לציון

הרב ברוקאשורוב ליובובראשון לציון

יהודה הלוימכולת שלום-באבקוב מיכאלראשון לציון

גולינקיןדסטה גנטראשון לציון

עולי הגרדוםזבורוב נריהראשון לציון

הפרדס הראשוןיוספוב אלכסנדרראשון לציון

הרב צאלח משהכל בו אילנהראשון לציון

אנילביץמוראד אוסנתראשון לציון

הסוכהעוז פרץראשון לציון

פופל מרדכיין אלברט'קירודזראשון לציון

הירשפלדשוקילה פרויקטים בעמראשון לציון

בנימין    סיגלרוויה

מנוחה ונחלהארונבייב רפאלרחובות

הרצלהרצל-ר מרקט בעמ.דרחובות

אברך חנהזרגרוף שמעוןרחובות

דרך יבנהעזרא יעקברחובות

בעמ15משק טמיר רמות

בורוכובחן שלוםרמלה

בן גוריוןיוספוב שמואלרמלה

הצנחניםמינימרקט אוליאל ובניורמלה

אחימאיר אבאא בעמ.מינימרקט האחים ערמלה

הגדוד העברימינימרקט השכונהרמלה

מבצע יונתן.מכלת אלכסרמלה

זבוטינסקימעדניית האחים-נאור דודרמלה

ל"צהסופר נווה רםרמלה

שפרינצקעליוה סמיררמלה

שמשון הגבורמכולת שמשון-שמשום עבדורמלה

הראשוניםשיווק ומוצרי מכולת בעמ.מ.א.ארמת גן

המאה ואחדאברהם יהושוע שוקירמת גן

ראש פנהאגאי נתנאלרמת גן

שד ירושליםאהרון מולאירמת גן

זבוטינסקיאווזוב בני מיני לייהרמת גן

הרצלאיגור סימונטובוברמת גן

ד"תרעאייל דגמירמת גן

יכיןאיתן מאיררמת גן

ל"אצאליהו חניןרמת גן

אהרונסון שרהאמון אבירמת גן

יואבאמינוב    איציקרמת גן

יוסף הגליליאמינוב ניסןרמת גן

עוזיאלבוריס ניסימוברמת גן

ה"הראבנגייב לברמת גן

רוקחבן יעקב דנירמת גן

ברוריהמיניכל אמיר-בשן אסףרמת גן

תלפיותמכולת תלפיות-גבריאל כהןרמת גן

ר"בן גוריון כפר אזדגמי חדד כרמיתרמת גן

נווה יהושעדוידוב    אהרוןרמת גן

דרך נגבהדניאל יצחקרמת גן

ה"הראמיני לב בורוכוב-זוהר אריאלרמת גן

אנה פרנקאחזקות בעמ.יגאל וקנין ארמת גן

שלםיוספוב    זיוהרמת גן

תלפיותיצחקוף אביחירמת גן

תל חיבעמירון בתי קפה רמת גן

תובלכהן אלוןרמת גן

כנפי נשריםלחיאני מאיררמת גן

ארלוזורובליאור חיימוברמת גן

י"רשלכצקוב סלביקרמת גן

פבריגטמחסני שיווק סל בעמרמת גן

מינימרקט הברכה בעמרמת גן

בן אליעזר 

אריה

המעגלמכולת המעגלרמת גן

ל"החימכולת ירון בעמרמת גן

עוזיאלמכולת  עובדיהרמת גן

דרך אבא הללניו מרקט יובל בעמרמת גן

שד ירושליםמכולת-ניסימוב אברהםרמת גן

פנחסניסן  עינברמת גן

עוזיאלנסימוב ראובןרמת גן

תמרי נחמיהסלמי גלבוערמת גן

ארלוזורובעופר מועלםרמת גן

שד ירושליםפרחי מאיררמת גן

היובלהיובל-פורטונה מעדנירעננה

מוצקין7--שמחיוב שלמה  רעננה

פרחן יצחקשדה עוזיהו

גוזלן ערן-גוזלן אוהדשרונה

יהודה הנשיאאביגיל    אביגיליפו-תל אביב 

נחל עוזאברהם     אדטויפו-תל אביב 

סוקולובאברהם חייםיפו-תל אביב 

אחד העםאלברט  גדיפו-תל אביב 

הזוהרמכולת בבלי-אלימלך מנחםיפו-תל אביב 

פנקסקיי מרקט סייטם בעמ.אם.קיי.אםיפו-תל אביב 

הברזלאסף ברטיפו-תל אביב 

טברסקיבביוב     דורהיפו-תל אביב 

ח"גבעת כבוריס     אפריםיפו-תל אביב 

צלנובבן אדרת ערןיפו-תל אביב 

לואי מרשלבן נון גיליפו-תל אביב 

שד המעפיליםבן עטר רזיפו-תל אביב 

עולי הגרדוםברק נתןיפו-תל אביב 

ל"מחפאפא גורמה-זבולונוב רפאליפו-תל אביב 

שטינשנידרזוורוב ארקדי מרקטיפו-תל אביב 

רשימת המכולות למימוש הקופונים לפי ישובים



אלון יגאלד מחלבת דשן בעמ.חיפו-תל אביב 

לישחייט שרוןיפו-תל אביב 

יהודה הלויחיימוב  דניאליפו-תל אביב 

ככר דיזנגוףחמני יוסייפו-תל אביב 

בורוכובלורד מילצט/חנוכה חנה יפו-תל אביב 

סולד הנרייטהטיטלבוים רמייפו-תל אביב 

המלך גורגטל אורי מלכה קמעונאות בעמיפו-תל אביב 

העליה(מהדרין)יונייב  רחמןיפו-תל אביב 

ל"מחיוסף      יוסףיפו-תל אביב 

הנוטריוסף      כל טוביפו-תל אביב 

בן יהודהדרך הירוקה-יחזקאל נועםיפו-תל אביב 

צלנובייגוב איפרדיפו-תל אביב 

סמ הכרמלכל בו מזוןהחניון בעמיפו-תל אביב 

יהודה הלוי(מהד)לוי לבייב יפו-תל אביב 

אוריםלוי מרייפו-תל אביב 

סמ בן יהודהבן יהודה.מיפו-תל אביב 

ישראל מסלנטמבשם רחליפו-תל אביב 

יהודה המכבימוסאלי גבריאלהיפו-תל אביב 

שיינקין(מהד)מוריס  ברמר יפו-תל אביב 

התקוהמזרחי יהודהיפו-תל אביב 

מניה וישראלמינימרקט אור הברכה בעמיפו-תל אביב 

נחלת יצחקהמכולת בנחלה-מירב מגידויפו-תל אביב 

מכולת אשכנזי יצחקיפו-תל אביב 

טאגור  

רבינדרנארט

החלוצים(מהד)מכולת   לימור יפו-תל אביב 

אבולעפיהמכולת רונייפו-תל אביב 

צרעהטייב שמעון-מכולת רפאליפו-תל אביב 

הירקוןמלכה ארז מרקט בעמיפו-תל אביב 

לוינסקימקטי קאבאלן בעמיפו-תל אביב 

העליהש יצוא ושיווק בעמ.ד.מרי חיפו-תל אביב 

אבן גבירולמכולת מאנה-נורפשאן רנייפו-תל אביב 

חנוךמכולת דוד-ניזרוב דודיפו-תל אביב 

ישראל מסלנטניסים     אביוביפו-תל אביב 

הכרמלניסים מרדכייפו-תל אביב 

ל"אצניסן את משיחיפו-תל אביב 

אלון יגאלסופר ביג ששוןיפו-תל אביב 

ביצרוןסופר זול מעייןיפו-תל אביב 

ן"שדרות ח(מהדרין)סלומוןיפו-תל אביב 

שיינקין(מהדרין)ספיר זבולון יפו-תל אביב 

שרת משהעובדיה אסתריפו-תל אביב 

בן יהודהעזרא חיבהיפו-תל אביב 

שד שאול המלךעזריה גדיפו-תל אביב 

גרינבויםפלשטייב בוריסיפו-תל אביב 

מלצטצדיק רותם שלמהיפו-תל אביב 

אלנבירוסיה הקטנהיפו-תל אביב 

אשרמן יוסףרחמים חודיריפו-תל אביב 

קויפמן יחזקאלשרעבי יוסףיפו-תל אביב 

צרכנית בני בעמתלמי יחיאל

כהן דורון-סופר אדרתתלמים

אברהם כהןתקומה

אוחנה מאירתרום

רשימת המכולות למימוש הקופונים לפי ישובים


