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רשימת המכולות למימוש הקופונים בעמודים הבאים



רשימת המכולות למימוש הקופונים לפי ישובים
רחובשם לקוחשם ישוב

(אביעזר)יעקובוביץ יפה אביעזר

שד הרצלבוקובזה יוסףאופקים

ישעיהוכהן       סמדראופקים

ההגנהמיכאלישראלובאור יהודה

החצבמושייב ישראלאור יהודה

שד המלך דודאלחזוב רנהאור עקיבא

שפינוזהסברסקי סול אורטלאזור

הצאלוןאוחנה אופק מיני אופקאילת

ציןסופר זול ברק בעמאילת

אילת

השקעות וניהול  אילת.ת

בעמפרוייקטים

ירושלים  

השלמה

הרב קוקאוסובסקי בוריסאשדוד

שבט לויאסתר טוריקשווליאשדוד

אלבזבוטנישוילי דודאשדוד

גור דבבטשוילי אברהםאשדוד

ח"תשלובודקו סבטלנהאשדוד

קבוץ גלויותבעמ( 2015)לחיים אשדוד אשדוד

שמואל הנגידמכולת אודטאשדוד

הציונותיוספאשוילי גורם-מכלת  סיטיאשדוד

נחל לכישספיר מרינהאשדוד

ארן זלמןפינת      הממתקאשדוד

אשדודפרוטרי שוויורי פובול מעדניהאשדוד

ביאליקמיני אביעד-אלרן אביעדאשקלון

איירבישלה שושנהאשקלון

שפירא יוסףדוד אלליאשקלון

יוספטלדויטשוילי יוכבתאשקלון

השבטיםמימון יצחקאשקלון

הנביאיםמליחי מניאשקלון

בעל שם טוברפי ברבום מהדריןאשקלון

שפיראאליהו כהןבאר שבע

רינגלבלוםבלילה יבגניהבאר שבע

שומרוןזקרי איציקבאר שבע

רבי עקיבאמימון מערביבאר שבע

אברהם אבינוסלוביוב ילנהבאר שבע

ביצרוןמטעמי הדרום בצרוןביצרון

נוף גלעדשכאפוטה זהבהבית שאן

שכ טירת צביהרוש אביגילבית שאן

מכלוף יעקבחדד אביבבית שאן

בויאר אווהמיני מרקט ימית בעמבית שאן

הרקפתמקוריה מנגיסטו מרקטןבית שמש

הנוריתשמעון אלעדבית שמש

המכביםפנחסכוהנובבני ברק

אנילביץאילוז משהבת ים

עגנוןאריאל תורגמןבת ים

זמנהוףבבקוב אלי הזיל וזולבת ים

הרב מימוןקוזשוויליבני       בת ים

דרך בן גוריוןמיני יניב-טוב חיים יוראיבת ים

הרב בר שאולכל בו זול-יוזקייב רוסלןבת ים

קריתימלאייב אלכסנדרבת ים

בלפורקזרשוולי אלברטבת ים

הרב בר שאולשפירא בוריסבת ים

גבעת ישעיהו-מכלת הגבעה גבעת ישעיהו

הנשיאכהן שמחהגבעת שמואל

ם"רמבאולגה סולימנובגבעתיים

השבליםאסולין שמעוןדימונה

חנניה אסוליןדימונה

אזור התעשיהמתוק וזול בעמדימונה

ש הנצחוןןיצמן מאירדימונה

שמעון בר יוחאיציון מויאלדימונה

גמלאשמואל לוגסידימונה

הבניםאבי בוכניקהוד השרון

שחליצחקי     דודהוד השרון

מעפילי מרוקומכולת גבי-פילו גבריאלהרצליה

שנקראביוב אסתרחולון

הלוחמיםבלסיאנו יצחקחולון

ברקתאבודייס   זוהרחיפה

ארלוזורובאמירוב גרמןחיפה

חזקיהו המלךצאפאנא ששוןחיפה

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

שרמייסטר טלטירת כרמל

מלחמת ששת 

הימים

ויצמןיבלי'תבליני גטירת כרמל

הגלבועבסון יוסייבנה

הנגבי שבתאידי טי אמ דודו סחר ושיווק בעמירושלים

אודםסופר פלוס-הרשלר שמעוןירושלים

הגננתוירקות מרכז פירותירושלים

שד בן מימוןיצחק ראובןירושלים

הורקניהכהן שמואלירושלים

עין כרםלוי יוסיירושלים

הרב מן ההרמאיר אפריאטירושלים

ראובןמכולת דרעי ברטהירושלים

קנאי הגלילעווידה מחמודירושלים

עין גדיעמוס יעקבירושלים

דרך בית לחםמיני-קרסגי דניירושלים

כהן דורוןכוכב מיכאל

מינימרקט אוריהכפר אוריה

ויצמןאלון רפי טטיאנהכפר סבא

תל חיבר דודכפר סבא

חטיבת הראלעיסא מחמודלוד

חצבמועלם אלימבשרת ציון

מינימרקט המושבה-שכטר עמיתמגדל

אברמוב    אשרמגשימים

הראשוניםסם אגדה בעממטולה

ם"רמבמכלת סיטון חייםנס ציונה

מ"סופרזול מסס ובניו בענתיבות

שד ירושליםשובל יוסףנתיבות

שרותי מזון סיני.ל.דפארן

נווה  -פוריה 

טרבלסי דודעובד

נחלת צביאבי כהןפתח תקווה

ם"רמבהוד והדר בניה-אנטו אברהםפתח תקווה



רשימת המכולות למימוש הקופונים לפי ישובים
צור שלוםמועלם     יגאלקריית ביאליק

העמקיםבעמ2004תיבתא קריית ביאליק

עתניאל בן קנזכהן דודקריית גת

הקוממיותלחיאני סימהקריית גת

קריית חיים תאי  

הפלוגותכהן עמיתדואר

ככר בן גוריוןמיני מור-אסטגסי נטליקריית טבעון

נמיר מרדכידוידוב  בוריסקריית ים

תבורחיחינאשוילי אביאלקריית ים

להמן הרברטכהן       מיכאלקריית ים

שד בן צבילודמילה פופובקריית ים

נמיר מרדכימיכאלניזריקריית ים

שד בן צביצידון אליהוקריית ים

גולןרוטובולי בוסידןקריית ים

סולד רוברטשוילי שלוםקריית ים

ורדצודנובסקי ילנהקריית מוצקין

קדיש לוזח מכולות וקמעונאות בעמ.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

הרב ברוקאשורוב ליובובראשון 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

דרך יבנהעזרא יעקברחובות

שפרינצקסמירעליוהרמלה

ראש פנהאגאי נתנאלרמת גן

זבוטינסקיאווזוב בני מיני לייהרמת גן

ל"אצאליהו חניןרמת גן

אהרונסון שרהאמון אבירמת גן

יואבאמינוב    איציקרמת גן

ברוריהמיניכל אמיר-בשן אסףרמת גן

אנה פרנקאחזקות בעמ.יגאל וקנין ארמת גן

ארלוזורובליאור חיימוברמת גן

מוצקין7--שמחיוב שלמה  רעננה

גוזלן ערן-גוזלן אוהדשרונה

שטינשנידרזוורוב ארקדי מרקטיפו-תל אביב 

יהודה הלויחיימוב  דניאליפו-תל אביב 

סולד הנרייטהטיטלבוים רמייפו-תל אביב 

העליה(מהדרין)יונייב  רחמןיפו-תל אביב 

סמ הכרמלכל בו מזוןהחניון בעמיפו-תל אביב 

יהודה הלוי(מהד)לוי לבייב יפו-תל אביב 

ישראל מסלנטמבשם רחליפו-תל אביב 

התקוהמזרחי יהודהיפו-תל אביב 

אבולעפיהמכולת רונייפו-תל אביב 

צרעהטייב שמעון-מכולת רפאליפו-תל אביב 

אבן גבירולמכולת מאנה-נורפשאן רנייפו-תל אביב 

חנוךמכולת דוד-ניזרוב דודיפו-תל אביב 

ישראל מסלנטניסים     אביוביפו-תל אביב 

ביצרוןסופר זול מעייןיפו-תל אביב 

כהן דורון-סופר אדרתתלמים

אברהם כהןתקומה

אוחנה מאירתרום

החמישהבגו גדעוןפתח תקווה

איכילוב יצחקגולדובסקי סטניסלבפתח תקווה

אינשטייןגיא בוחבוטפתח תקווה

מונטיפיורירשת חנויות מזון וסיטונאותדלישססוןדון פתח תקווה

קישזנגי מאירפתח תקווה

אחד העםחגיג יצחקפתח תקווה

אורלוב זאביאגודאיב יהודהפתח תקווה

חפץ חייםמלאכוב שלום חיפתח תקווה

ההגנהמשה עטיהפתח תקווה

שמשוןדיילי אקספרס-נקש ליאתפתח תקווה

ההסתדרותמיקס מרקט-פנחסוב אולגהפתח תקווה

הרב קלישרפנחס מלמדפתח תקווה

יונהצביה      עמוסיפתח תקווה

ההסתדרותנורי שוריקדימה

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

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

י"עגנון שדנילוב מאיסקריית ביאליק


