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שופרסל שלי, בן גוריון 18, גבעת שמואל
תקווה מרקט, גבעתי

יינות ביתן, רח' כורזין 1 גבעתיים
מגה בעיר, דרך בן גוריון 162 , גבעתיים
מגה בעיר, רח' ויצמן 71 קניון גבעתים

שופרסל שלי, סירקין 17 , גבעתיים
שופרסל שלי, בורוכוב 54, גבעתיים

שופרסל שלי, ויצמן 20 , גבעתיים
שופרסל שלי, הסתדרות 27 , גבעתיים

שופרסל שלי, כ"ג פינת עמי-שב , גבעתיים
שופרסל אקספרס,   כצנלסון 19  , גבעתיים

ויקטורי, פינס 3, גדרה
שופרסל אקספרס, הפרחים 38, גדרה

מחסני השוק בשבילך, מנחם בגין 40, גדרה
מכולת גילת, גילת

צרכנית גינתון, דרך הזית 75 , גינתון
כלבו גלאון, גלאון

צרכניית שלום, גן הדרום
ויקטורי, הכישור 8, גן בנה

יוחננוף, המגינים 57, גן יבנה
יינות ביתן, רח' קיבוץ גלויות פינת הרצל 1, גן יבנה

מגה בעיר, הגליל 78, גני תקווה

ויקטורי, הכרמל 20, גני תקווה
מרכולית, גרופית

קינג סטור, כביש ראשי, דבוריהד
ויקטורי, המלאכה 3, דימונה

מגה בעיר, רח' הנשיא 1, מ. מסחרי , דימונה
שופרסל דיל, גולדה מאיר 1, דימונה

מחסני השוק, מרכז פרץ סנטר, דימונה
יינות ביתן דרך ראשית 672, כיכר חמוד אל-קארה, דליית אל כרמל

קינג סטור, כביש ראשי, דאלית אל כרמל
צרכנית הגפן, הגפןה

הכפריה של שוויק בע"מ, הדר עם
סופר הכיכר, סוקולוב 15, הוד השרון

מגה בעיר, רח' בן גוריון פינת רח' שלום עליכם , הוד השרון
שופרסל אקספרס, חנקין 12, הוד השרון

שופרסל שלי, הבנים 12, הוד השרון
שופרסל שלי, זבוטינסקי 3, הוד השרון

מיני מרקט הר אדר, הר אדר
ויקטורי, קניון שבעת הכוכבים, הרצליה

יינות ביתן, בן גוריון 2, הרצליה
יינות ביתן, החושלים 3 ,הרצליה

יינות ביתן, רבי עקיבא 50 ,הרצליה
מגה בעיר, רח' הדר 2, הרצליה

מגה בעיר, רח' בן גוריון 82 , הרצליה
מגה בעיר, ככר הציונות , רח' זוהר-טל 34 , הרצליה

מגה בעיר, רח' שער הים 10 , נוף ים , הרצליה
מגה בעיר, רח' כצנלסון 19 , הרצליה

שופרסל דיל,    המנופים 9  , הרצליה
שופרסל שלי, הבנים 46 , הרצליה

שופרסל אקספרס,   בני בנימין 23 , הרצליה
קואופ, רח' ההגנה 53, הרצליה

מגה בעיר, החלוצים פינת רח' הכובשים, זכרון יעקבז
שופרסל דיל, הדגן 2 , זכרון יעקב

שופרסל אקספרס, החוחית 16, זכרון יעקב
מחסני מזון זמר, זמר
סופר חפר בע"מ, זמר
צרכניית זרחיה, זרחיה

צרכנית חבצלת, חבצלת השרוןח
צרכנית חגלה, חגלה

ויקטורי, משמר הגבול, אקו פארק, חדרה
ויקטורי, שד' רוטשילד 40, קניון לב חדרה, חדרה

יוחננוף, שכטמן 10, חדרה
מגה בעיר, העצמאות 21 בית אליעזר, חדרה
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נתיב החסד, הגיבורים 52, חדרה
שוק מהדרין, הלל יפה 5 פינת סמילנסקי, חדרה

אושר עד, המסגר 22, חדרה
שופרסל דיל,    המזח 11  פארק תעשיות עמק-חפר, חדרה

שופרסל דיל, יקותיאל אדם 7, חדרה
שופרסל דיל,    ארבע האגודות 1  מתחם שערי חדרה , חדרה

שופרסל דיל, שדרות ברוך בוארון 1   גבעת אולגה, חדרה
יינות ביתן, המרגנית 2, חולון

מגה בעיר, רח' סוקולוב 48, חולון
מגה בעיר, רח' אילת 36, חולון

מגה בעיר, רח' ההסתדרות 104, חולון
שופרסל שלי, שדרות קוגל 40 , חולון

שופרסל דיל, קרן היסוד 1  קרית שרת, חולון
שופרסל אקסטרא,    המרכבה 9  , חולון

שופרסל דיל,    גולדה מאיר 7  קניון חולון, חולון
שופרסל שלי, רבינוביץ 58  , חולון

שופרסל אקספרס, שמריהו לוין 2, חולון, חולון
שופרסל אקספרס,   זלמן ארן 1  , חולון

שופרסל אקספרס,   הלוחמים 62 , חולון
סופר מרקט חאמד, שכונה 4, חורה
פיקנטי חורה בע"מ, שכונה 7, חורה

תורת חסד חזון יחזקאל, )אלומה(, חזון יחזקאל
חיננית מרקט, חיננית

ויקטורי, צ'ק פוסט, חיפה
יוחננוף, החרושת 10, חיפה

מגה בעיר, גרינברג 12 רמת בגין, חיפה
מגה בעיר, אלכסנדר ינאי 3, חיפה

מגה בעיר, העליה השניה37 שכ' בת גלים, חיפה
מגה בעיר, רח' שד' הנשיא מרכז הכרמל, חיפה

מגה בעיר, יגאל אלון 31, חיפה
מגה בעיר, רח' חנה סנש 20 , חיפה

נתיב החסד, מיכאל 9, חיפה
נתיב החסד, טרומפלדור 54, חיפה

נתיב החסד, מיכאל 16, חיפה
סופר ספיר, שוק אלנבי 117, חיפה

שוק מהדרין, הרצל 97, חיפה
אושר עד, דרך בר יהודה 31, חיפה

שופרסל דיל,    יהודה איטין 4  מפרץ חיפה, חיפה
שופרסל שלי, דגניה 14 , חיפה

שופרסל שלי, אח"י אילת 18, חיפה
שופרסל שלי, שד' הנשיא 124  , חיפה

שופרסל שלי, מרכז חורב  חורב 15 , חיפה

שופרסל שלי,  ברל 67 , חיפה
שופרסל שלי, טשרניחובסקי 33 , חיפה

שופרסל שלי, ליבריה 2, חיפה
שופרסל דיל, שלמה המלך 55 רמת הנשיא, חיפה

שופרסל שלי, ורדיה 10, חיפה
שופרסל שלי, קלר 7  , חיפה

שופרסל דיל, ככר מאירהוף 9, חיפה
שופרסל שלי, נתיב חן 1 , חיפה

שופרסל שלי, אורן 25 , חיפה
שופרסל שלי, גוט לוין 48 , חיפה

שופרסל דיל, שמחה גולן 54 , חיפה
יש בשכונה, רחוב חניתה 64, נווה שאנן, חיפה

יש בשכונה, דרך צרפת 11, שפרינצק, חיפה
שופרסל אקספרס, מוריה 128, חיפה
שופרסל אקספרס, התשבי 9, חיפה

שופרסל אקספרס, ציזלינג אהרון 24 , חיפה
שופרסל אקספרס, ראול ולנברג  9 , חיפה

שופרסל אקספרס, האילנות 2, חיפה
שופרסל אקספרס, יותם 20, חיפה

שופרסל אקספרס, מרכז מסחרי, ביה"ח רמב"ם  , חיפה
שופרסל אקספרס, חיים הזז 7, חיפה

קינג סטור, הלבונה 7, חיפה
צרכנית חניאל, חניאל

מרכולית מכל הלב, חפץ חיים
סופר ספיר, תל חי 1, חצור הגלילית

שופרסל דיל, קניון גליל עליון , חצור הגלילית
צרכנית חרות, חרות

מעיין 2000, טופז 1, חריש
שופרסל דיל, דרך ארץ 2, חריש

שופרסל אקספרס, האודם 5, חריש
שופרסל אקספרס, אורן 47, חריש

שופרסל אקספרס, טורקיז 3, חריש
סופר חשמונאים, היצהר 2, חשמונאים

בר כל, הרמא 17, חשמונאים
יוחננוף, א.ת. פוריה, טבריהט

מעיין 2000, מיכאל 7, טבריה
שופרסל דיל,    העמקים 1, טבריה

יש חסד, רחוב הנשיא ויצמן 1117, טבריה
שופרסל אקספרס, הבנים 6 , טבריה

מחסני השוק, יהודה הלוי 113, טבריה
בראון מרקט בע"מ, טייבה

גרין טאון פארם בע"מ, טייבה

סופרמרקט יונס ובניו בע"מ, טייבה
בית קליית אלמג'ד, טירה

ג'וד פלסט פארם, טירה
מינימרקט רנא, טירה

ויקטורי, קרן היסוד 2, טירת הכרמל
סופר ספיר, הרצל 1, טירת הכרמל

מינמרקט טירת יהודה, הגפן, טירת יהודה
שופרסל דיל,  נחום חת 5  שער הכרמל, טירת כרמל

שופרסל אקספרס, הדולפין 1, טירת כרמל
מכולת טל שחר, טל שחר

כל בו טללים, טללים
קינג סטור, ליד תחדת דלק פז, טמרה

ויקטורי, המיסב 7, יבנהי
שופרס דיל, דרך הים 3, יבנה

קואופ, רח' האגוז 2, מרכז מסחרי נווה אילן, יבנה
מינמרקט לב המושב )מכולת יגל(, יגל

מחסני השוק, יד בינימין
הסופר של אמיר, החורש 4 , יהוד

שופרס דיל, אלטלף 4 אזור התעשייה, יהוד
שופרס שלי, משה דיין 7, יהוד

מחסני השוק, רח התמר 1, יוקנעם
פונדק יטבתה, יטבתה

חג'בי שלום-צרכניית יכיני, יכיני
סופר אדלה, ינוב

צרכנית יסודות, יסודות
מיני מרקט יקיר, יקיר

שופרסל דיל, שדרות רבין 9  , יקנעם עילית
יש בשכונה, שדרות היובל 1  , יקנעם עילית

ש.א שווק ומסחר, נחל צין 12, ירוחם
אדרי הזול באזור, מרכז מסחרי, ירוחם

שופרסל דיל, צבי בורנשטיין, ירוחם
אבו גרביה, אבו תור, ירושלים

כאן זול, אבינועם ילין 16, ירושלים
בראשית מרקט, אברהם תלמודי 17, ירושלים

שפע ברכת השם, בית וגן 10, ירושלים
Melon - Beit Hanina, בית חנינא החדשה, ירושלים

סופר נתן יהודה, בן ציון 28, ירושלים
מיני מרקט אללמוכבר, ג'בל מוכבר, ירושלים

בלדי סופרמרקט, גיסר אל ניסף, ירושלים
סופר 20, דברי חיים 17, ירושלים

סופר משתלם, הבוכרים 37, ירושלים
Melon - Hillel, הלל 12, ירושלים

amin abu zahara, הנביאים 10, ירושלים
מינימרקט העילוי, העילוי 10, ירושלים

הזול והברכה, הרב אורי שרגא 5, ירושלים
צרכניית זול כאן, הרב בלוי 2 , ירושלים

סופרמרקט אבו גרביה, ואדי אלגוז, ירושלים
תנור, ואדי גוז 10, ירושלים
מר זול, ורבורג 9, ירושלים

סופר 20, זוננפלד 29, ירושלים
התנור, חאנקה, ירושלים

סופר "עדיף", חזון איש 34, ירושלים
ברכת יעקב, חזון איש 40, ירושלים

סל זול, חיי טייב 15, ירושלים
שפע ברכת השם, יואל 14, ירושלים

סל זול, יוסף בן מתתיהו 141, ירושלים
חסד לאלפים, כיסופים, 801 , ירושלים

מינמרקט גבריאל, כף החיים 9, ירושלים
רוטמנ'ס, מאה שערים 92, ירושלים

סופרמרקט עסאכרה, מדינה מונוורה, ירושלים
בית חסד יחיאל, מינץ בנימין 6, ירושלים

שפע זול, מנחם גלנרור 3 )הר חומה(, ירושלים
שפע זול, מנחם גלנרור 3 )הר חומה(, ירושלים

סופר 20, מנחת יצחק 20, ירושלים
סופר מעלות דפנה, מעלות דפנה 129, ירושלים

שפע ברכת השם, סורוצקין 14, ירושלים
למען הקהילה, עזרת תורה, ירושלים

שפע ברכת השם, עזרת תורה 28, ירושלים
שפע ברכת השם, עלי הכהן 21, ירושלים

ברכת תומר למהדרין, פנים מאירות 10, ירושלים
תמיד זול, צ'ארלס לוץ 12, ירושלים

אלסאלם אבו גרבייה, צור בהר, ירושלים
מכולת אברהמי, צפניה 35, ירושלים

זול בסל, צפניה 43, ירושלים
סופרמרקט אבו גרביה, ראס אל עמוד, ירושלים

כאן זול, רבינו גרשום 40, ירושלים
מרקט זול, רפאל קצלנבוגן 7, ירושלים

רוטמנ'ס, שומרי אמונים 4, ירושלים
מכולת עובדיה, תורה מציון 12, ירושלים

שפע ברכת השם, תכלת מרדכי 4, ירושלים
אלי ורוני שקורי, עין גדי 19, ירושלים

בר כל, פנים מאירות 10, ירושלים
בר כל, בן אליעזר 47, ירושלים
בר כל, מנחם משיב1, ירושלים
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בר כל, שאולי הכהן, ירושלים
ויקטורי, קניון מלחה, ירושלים

יוחננוף, האומן 10, ירושלים
יש בשכונה, רחוב שאולזון 56, הר נוף, ירושלים

יש חסד, רחוב פארן 7, רמת אשכול, ירושלים
יש חסד, רחוב כנפי נשרים 24, גבעת שאול, ירושלים

יש חסד, רחוב נג'ארה 2, גבעת שאול, ירושלים
יש חסד, רחוב ברכת אברהם 22, רמת שלמה, ירושלים

מגה בעיר, בית"ר פינת ינובסקי 4, ירושלים
מגה בעיר, רח' אביזוהר 1 רמת בית הכרם, ירושלים

מעיין 2000, דרוק 54, רמת שלמה, ירושלים
מעיין 2000, ים סוף 101 סנהדריה, ירושלים
מעיין 2000, ים סוף 17 סנהדריה, ירושלים

מעיין 2000, מאיר גרשון 46 פסגת זאב, ירושלים
מעיין 2000, ירמיהו 2, ירושלים

מעיין 2000, משה דיין 160 פסגת זאב, ירושלים
מעיין 2000, שחל 58 גבעת מרדכי, ירושלים

מעיין 2000, יפו 212, ירושלים
מעיין 2000, מנחם ברש 1 הר חומה, ירושלים

מעיין 2000, אגריפס 40, ירושלים
מעיין 2000, המרפא 1, ירושלים

מעיין 2000, יהושע ברוכי 2, ירושלים
מעיין 2000, הלל 14, ירושלים

מעיין 2000, שמואל הנביא 35, ירושלים
מעיין 2000, בית ישראל 17, ירושלים

מעיין 2000, קק"ל 12, ירושלים
מעיין 2000, זית רענן, ירושלים

מעיין 2000, השישה עשר, ירושלים
מעיין 2000, שמעון חכם, ירושלים

סופר ספיר, שמריהו לוין 59, ירושלים
סופר ספיר, דרך חברון 101, ירושלים
סופר ספיר, אליהו קורן 25, ירושלים

שופרסל אקספרס, הדישון 21, ירושלים
שופרסל אקספרס, קרן היסוד 27, ירושלים

שופרסל אקספרס, קריית הדסה 1, ביה"ח הדסה, ירושלים
שופרסל דיל, פייר קניג 35 תלפיות, ירושלים

שופרסל דיל, צביה ויצחק 17, ירושלים
שופרסל דיל, שדרות משה דיין 106, ירושלים

שופרסל דיל, האומן 17, ירושלים
שופרסל דיל, שחל 79 צומת בייט, ירושלים

שופרסל שלי, אגרון 1, ירושלים

שופרסל שלי, אורוגוואי 3, ירושלים
שופרס שלי, יהודה בורלא 1, ירושלים

שוק העיר, שד' גולדה מאיר 255 קניון רמות, ירושלים
שוק מהדרין, גדליה נוימן 6,ירושלים

שוק מהדרין, ריינס 6 שכונת ק. משה, ירושלים
שערי רווחה, ירמיהו 25, ירושלים

שערי רווחה, בריינדיס 3, ירושלים
סופר זול מקור ברוך, רש"י 55, ירושלים

אושר עד, פייר קינג 26, קניון הדר, ירושלים
אושר עד, שמגר 16, קניון רב שפע, ירושלים

אושר עד, בית הדפוס 29, ירושלים
זול ובגדול, אהליאב 6, ירושלים

זול ובגדול, מאה שערים 21 פינת חבקוק, ירושלים
זול ובגדול, יואל 1, ירושלים

זול ובגדול, הפסגה 39, ירושלים
זול ובגדול, הרב קוק 8, ירושלים

זול ובגדול, יוסף חכמי 30, ירושלים
זול ובגדול, שירת הים 10, ירושלים

זול ובגדול, יקותיאל אדם 2, ירושלים
זול ובגדול, הפסגה 16, ירושלים

זול ובגדול, שאולוזון 57, ירושלים
זול ובגדול, אליהו מרידור 2, ירושלים

זול ובגדול, אורווגאי 31, ירושלים
זול ובגדול, יפו 113, ירושלים

זול ובגדול, לואי ליפסקי 39, ירושלים
זול ובגדול, צונדק 109, ירושלים

זול ובגדול, פסח חברוני 117, ירושלים
זול ובגדול, הרצוג 61, ירושלים

זול ובגדול, הנורית 21, ירושלים
זול ובגדול, הנביאים 84, ירושלים

זול ובגדול, בר אילן 5, ירושלים
זול ובגדול, אוהלי יוסף 3, ירושלים

זול ובגדול, חיל האוויר 15, ירושלים
מינמרקט סיני, גבעת שאול 12, ירושלים

קואופ, כיכר דניה, ירושלים
קואופ, הפלמ"ח 42, ירושלים

קואופ, דהומי 6 , רושלים
קואופ, קליינמן 14, ירושלים

קואופ, שד' משה דיין, ירושלים
קואופ, רח' דב גרונר מרכז מסחרי, ירושלים

קואופ, ההגנה 19, ירושלים

מחסני השוק מהדרין, מרכז מסחרי, ירושלים
קואופ, שי עגנון 20 , ירושלים

קואופ, דיסקין 7, ירושלים
קואופ, מאיר גרשון פ. יוסף נדבה 3/1, ירושלים

מכולת ישע, ישע
צרכנייה יתד, יתד

מרכולית כוכב, כוכב השחרכ
כוכב יאיר, מרכז מסחרי צור יגאל, כוכב יאיר

שוק מהדרין, הכסף 1, כוכב יעקב
שפע ברכת השם, אהבת ישראל 1, כוכב יעקב

מכולת סופר כסיפה, שכ' 30, כסיפה
רב שיווק מזון, רח' התאנה, כפר אביב

צרכנית הכפר, כפר אדומים
מכולת כפר אוריה, כפר אוריה

רב שיווק מזון, רח' גובר, כפר אחים
צרכניית כפר בילו ב, ההדרים 39, כפר ביל"ו

יוחננוף , צומת בילו
אחים אמין סופר מאהר, אלסלאם 6, כפר ברא

סופר סאמר, צלאח א דין 32, כפר ברא
צרכניית כפר הנגיד, כפר הנגיד

סופר כפר הס, כפר הס
סופר כפר הרוא"ה, כפר הרא"ה

רב שיווק מזון, התמר 3, כפר הרי"ף
סופרמרקט פוליצר כפר ויתקין, כפר ויתקין

רב שיווק מזון, כפר ורבורג
שופרסל שלי,  מרכז מסחרי , כפר ורדים

אהרן כהן, צמח צדק 33, כפר חב"ד
דגי שניאורסון, כפר חב"ד

סופר זול שאול בייץ, כפר חב"ד
עוף חב"ד בע"מ, כפר חב"ד

צרכנית דב ליפסקר ובניו, כפר חב"ד
ריבקין ירקות, כפר חב"ד

שייקביץ-מוצרי בשר, כפר חב"ד
מכולת כפר ידידיה, כפר ידידיה

ויקטורי, הרצל 5, כפר יונה
מגה בעיר, מנחם בגין 44 - כפר יונה

מגה בעיר, רח' שרת 6 - כפר יונה
צרכנית יעבץ, כפר יעבץ

מכולת כפר מונש, כפר מונש
שופרסל אקספרס, ההדרים 17, כפר נטר

ויקטורי, אנג'ל 78 כפר סבא

יוחנוף, עתיר ידע 1, כפר סבא
יינות ביתן, השקמה 21, כפר סבא

מגה בעיר, רח' כצנלסון 20, כפר סבא
מגה בעיר, רח' י. כהן 2, כפר סבא

שופרסל אקספרס, אוסטשינסקי 15, כפר סבא
שופרסל אקספרס, בן גוריון 35, כפר סבא

שופרסל אקספרס, הגליל 58, כפר סבא
שופרסל אקספרס, הגליל 31, כפר סבא

שופרסל דיל, רפפורט 3, כפר סבא
שופרסל דיל, ויצמן 300 מתחם G, כפר סבא

שופרסל שלי, רוטשילד 65, כפר סבא
שופרסל שלי, ויצמן 29, כפר סבא

קואופ, לוי אשכול 37 מרכז מסחרי, כפר סבא
שוק קט, הבנים 11 , כפר סירקין

קינג סטור, כפר קאסם
סופר מרקט האמין, כפר קאסם

צרכניה כפר שמואל, דרך הזית 234, כפר שמואל
שופרסל דיל,  הבזלת 4 שכונת הכרמים , כפר תבור

כלבו כרמי יוסף, גפן 1, כרמי יוסף
שופרסל דיל, אזור התעשיה  , כרמיאל

שופרסל דיל,   ההגנה 2 , כרמיאל
שופרסל דיל, מורד הגיא 100 , כרמיאל

7 בעיר, כרמית מיתר
שופרס אקספרס, להביםל

מחסני השוק, מרכז מסחרי, להבים
מוטי מרקט, צמח צדק 1, לוד

ויקטורי, יוספטל 23 תחנת הרכבת, לוד
ויקטורי, פסח לב 2 א.ת. צפוני, לוד

יינות ביתן, ארבע עונות 14 לוד
אושר עד, בת שבע 1 , לוד

נתיב החסד, יחד שבטי ישראל 18, לוד
אבו עסה נכסים רשת מחסני שוק הכפר, שכונה 1, לקיה

מכלת ומאפיית הכיכר, שכונה 1, לקיה
מינמרקט מבועים, מבועיםמ

מכולת העוגן שושנה, מבטחים
יוחננוף, גלובוסנטר אשקלון, מבקיעים

ויקטורי, הראל 1, מבשרת ציון
שופרסל שלי, השלום 75, מבשרת ציון

זול ובגדול, החושן 3, מבשרת ציון
מעיין 2000, הזית 4, מבשרת ציון

שוק מהדרין, ניצנים 39, מגדל העמק
אושר עד, האיצטדיון 9, מגדל העמק
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שופרסל דיל, המדע 77 , מגדל העמק
שופרסל דיל, האריזה, מגדל העמק

מינימרקט אשר, האורן 24 , מגשימים
יינות ביתן, עמק החולה 76 ,מודיעין

ויקטורי, מנחם בגין 21, מודיעין
יוחננוף, ישפרו סנטר, מודיעין

יוחננוף, תשרי 34, מודיעין
יינות ביתן, עמק בית שאן פינת יחזקאל הנביא, מודיעין

שופרסל דיל, צאלון 21 מודיעין סנטר עמק איילון, מודיעין
שופרסל דיל, ישפרו סנטר, מודיעין

שופרסל שלי, שד' עומרים מרכז מסחרי, מודיעין
מחסני השוק, עמק דותן 24, מרכז מסחרי מליבו, מודיעין

מחסני השוק בשבילך, גינת זבולון 24, מודיעין
שיווק הקריה, אבני נזר 18, מודיעין עילית
אהבת חסד, אור החיים 21, מודיעין עילית

שיווק החסד בע"מ, חזון דוד 3, מודיעין עילית
אהבת חסד, חפץ חיים 21, מודיעין עילית

אהבת חסד, יהודה הנשיא 12, מודיעין עילית
שוק האברכים, מסילת יוסף 7, מודיעין עילית

אהבת חסד, עיון הלתמוד 5, מודיעין עילית
אהרן כהן לחם וחלב, ר' עקיבא 32, מודיעין עילית

שפע ברכת השם, רבי עקיבא 5, מודיעין עילית
סופר שווה, ריטב"א 12, מודיעין עילית

ברכת הרשב"י בע"מ, רש"י 23, מודיעין עילית
אהבת חסד, שערי תשובה 14, מודיעין עילית

בר כל, אבני נזר 18, מודיעין עילית
בר כל, חפץ חיים 10, מודיעין עילית

בר כל, נתיבות המשפט 5, מודיעין עילית
בר כל, יהודה הנשיא 23, מודיעין עילית
בר כל, יהודה הנשיא 34, מודיעין עילית

יש חסד, רחוב שערי תשובה 3, מודיעין עילית
יש חסד, רחוב אבני נזר 46, מרכז קסם, מודיעין עילית

נתיב החסד, רשבי 35, מודיעין עילית
נתיב החסד, נתיבות המשפט 40, מודיעין עילית

שוק מהדרין, שד' יחזקאל 2 מודיעין עלית
בר כל, מסילת יוסף 21, מודיעין עילית

בר כל, נתיבות המשפט 64, מודיעין עילית
בר כל, מ. יוסף 34, מודיעין עילית

עונג סטור, רשב"י 35, מודיעין עילית
צרכנית מושב מזור, המייסדים 40 , מזור

מגה בעיר, שד' אליהו פינת לילך, מזכרת בתיה

שופרסל שלי, שד' מנחם בגין 2, מזכרת בתיה
מרקט מחולה, מחולה

כל לי - מיתר, מיתר
שופרס שלי, המיישבים 1 מרכז מסחרי, מיתר
מחסני השוק, אזור תעשיה הר חברון, מיתרים

מגה בעיר, מ.מסחרי רננים מכבים, מודיעין
מכולת מסלול, מסלול

סופר חי מעגלים בע"מ, מעגלים
פוד מרקט, יהלום 10, מעלה אדומים

יינות ביתן, צמח השדה 29, מעלה אדומים
מעיין 2000, פרי מגדים 19, מעלה אדומים

מעיין 2000, הרכס 31, מעלה אדומים
שופרסל דיל, דרך קדם 5, מעלה אדומים

מעיין 2000, הצור 36, מתחם תחנת הדלק, מעלה אדומים
זול ובגדול, האבן 15, ירושלים

זול ובגדול, העירית 1, מעלה אדומים
סופר זול מעלה אפרים, מעלה אפרים

סופר זול מעלה לבונה, מעלה לבונה
צרכניית מעלה מכמש, מעלה מכמש

יינות ביתן, רח' שלמה שרירא 3, מעלות תרשיחא
שופרסל דיל, ד. האלוף עוזי נרקיס קניון כוכב הצפון, מעלות תרשיחא

זול ובגדול, מפגש הבקעה )מפגש יפית(
צרכנית מצפה יריחו, מצפה יריחו

הסלסלה, עין עובדה 1, מצפה רמון
שופרסל דיל, שד' בן גוריון 2, מצפה רמון

מצפה שלם מרכולית, מצפה שלם
סופר מרחבעם, מרחבעם

צרכנייה, מרכז שפירא
כל בו משאבי שדה, משאבי שדה

סופר שלומי, משגב דב
צרכניה האלה, משמר איילון

צרכנית משמרת, משמרת
רח' הדר 84, מתן

צורכניית וויויאן, נהורהנ
שופרסל דיל,    לוחמי הגטאות 36, נהריה

שופרסל שלי, הגעתון 18 , נהריה
מחסני השוק, הזמיר ,63 נהריה

צרכניית נוגה, נוגה
צרכניית נווה אילן, נוה אילן

סופר תורגמן, נוה דניאל
מינימרקט ארזים, נווה ימין 38, נוה ימין

אושר עד, גלבוע 1 , נוף הגליל

שופרסל שלי, הדקל 1, נוף הגליל
קינג סטור, מרכז דודג' סנטר, נוף הגליל

סופר זול נופים, נופים
צרכניית נוקדים, נוקדים

שפע זול, הירדן 142 , נחלים
מכולת נטע, נטע

מינימקרט ניצן, ניצן
צרכניית קדש ברנע, ניצני סיני

פמילי מרקט, ניצני עוז
צרכנית ניר בנים, ניר בנים
צרכנית ניר גלים, ניר גלים
כלבו ניר יצחק, ניר יצחק

רב שיווק מזון, רח' התמר, ניר ישראל
סופר דהן, ניר עם

יוחננוף, האירוסים 1, נס ציונה
מגה בעיר, אבנר בן-נר 1 נס ציונה

שופרסל אקסטרא, הפטיש 8, נס ציונה
שופרס אקספרס, ששת הימים 1, נס ציונה

סופר זול נעלה, רח' הטורקיז, נעלה
סופר זול נריה, נריה

שופרסל אקסטרא,    בר יהודה 147  , נשר
שופרסל אקספרס,   נשר המרגנית 1  טכניון , נשר

מחבני השוק, דרך בר יהודה 147, נשר
צרכנית עמית ואפיק, נתיב העשרה

חסד לאלפים, הרב משה חלפון הכהן 8, נתיבות
בר כל, ז'בוטינסקי 10, נתיבות

בר כל, שדרות ירושלים 170, נתיבות
בר כל, רפיח ים 15, נתיבות
בר כל, הרב מזוז 1, נתיבות

ויקטורי, בעלי המלאכה 5 מתחם צים, נתיבות
יוחננוף, בעלי המלאכה 2, נתיבות

עמרמ'ס גראסערי, ברטנורא 1, נתניה
ויקטורי, האורזים 4 אזור תעשייה, נתניה

יוחננוף, הצורן 2, נתניה
מגה בעיר, רח' ירושלים 29, נתניה
מגה בעיר, רח' שטמפר 14, נתניה

מגה בעיר, רח' גרינבאום יצחק 14, נתניה
מגה בעיר, שד' בן גוריון פינת שז"ר רמת פולג, נתניה

מגה בעיר, הרב קוק 32 פינת רח' סולומון, נתניה
מגה בעיר, טום לנטוס 26, נתניה

נתיב החסד, שוהם 29, נתניה

נתיב החסד, לילנבלאום 15, נתניה
נתיב החסד, הארי, נתניה

שופרס אקסטרא, המלאכה 32 קריית ספיר, נתניה
שופרסל דיל, הכדר 2 קניון הדרים אזור התעשייה, נתניה

שופרסל דיל, קלאוזנר 1 שכ' עמליה, נתניה
שופרסל דיל, גיבורי ישראל 5, נתניה

שופרסל שלי, שד ויצמן 27, נתניה
שופרסל שלי, סמילנסקי 13, נתניה

שוק מהדרין, הארי 12, נתניה
יינות ביתן, הפלדה 1 , נתניה

אושר עד, טום לנטוס 60, נתניה
מחסני השוק בשבילך, חפץ חיים 4, נתניה

מחסני השוק בשבילך, פנחס לבון 18, נתניה
מחסני השוק בשבילך, הרצוג, 23 נתניה

מחסני השוק בשבילך, שד' בנימין 60 נתניה
מחסני השוק בשבילך, אמנון ותמר 6 נתניה

מחסני השוק בשבילך, שדרות ניצה 8, נתניה
סופר סימה, הנוף 33, סביון

סביון, השקמה 1, נתניה
צרכניית סגולה, סגולהס

כלבו סופה, סופה
קינג סטור, מול הקניון, סכנין

צרכניית ספיר, ספיר
צרכניית סתרייה, שבעת המינים 40, סתריה

רותם 1, עומרע
זול ובגדול, מרכז מסחרי, השחף 20, עזר

צרכנית עזריאל, עזריאל
צרכניית עידן, עידן

צרכניית קם, עין הבשור
סופר מרקדו, עין ורד

מחסני השוק, ד.נ.ערבה 86820 עין יהב
כללי - עי"ל - תמר, עין תמר

ויקטורי, שלום הגליל 1, נתניה
שופרסל שלי, שפירא 28 , עכו
שופרסל דיל, בן -עמי 67, עכו

סופר זול עלי, עלי
מכולת עלי זהב, עלי זהב

שיווק החסד, חתם סופר 9, עמנואל
צרכנית יוסף את יעקב, לוין פנחס 14, עמנואל
צרכנית יוסף את יעקב, מרכז מסחרי, עמנואל

נתיב החסד, חתם סופר 1, עמנואל
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ויקטורי, קהילת ציון א.ת, עפולה
שופרסל דיל, שדרות יצחק רבין 5  , עפולה

שופרסל דיל, כורש 5, עפולה
שופרסל אקספרס, רובע יזעראל 24, עפולה

מחסני השוק, קפלן 10, עפולה
מינימרקט עפרה, עפרה

צרכניית אחיעזר, המכבים 11, ערד
שכוייח, הערבה 14, ערד

ברכת ישראל, חן 40, ערד
ברכת ישראל, נתיב התמר 10, ערד

מחסני מזון, שמעון 17, ערד
יינות ביתן, התעשיה 60, ערד

שופרסל דיל, המנוף 7 קריית האומנים, ערד
שופרסל דיל, הקנאים 29 קניון ערד, ערד

ברכת השדה, חן 40, ערד
רב שיווק מזון, השדות 1, ערוגות

אבו קוש יוסוף, ערערה בנגב
מכולת האחים, ערערה בנגב

יינות ביתן, רחוב הרדוף )מרכז מסחרי(, עתלית
צרכניית פארן, פארןפ

אושר עד, אדום 24, פארק תעשיות כנות
צרכניית פדיה, פדיה

קינג סטור, כניסה לכפר, פורדייס
צרכניית פטיש, פטיש
צרכנית פצאל, פצאל

סופר ספיר, המעלה 5, פרדס חנה
שופרסל דיל,  רחוב הבנים פינת הנדיב  , פרדס חנה-כרכור

שופרסל שלי, קדמה   23, פרדס חנה-כרכור
שופרסל שלי, הנשיא 1 צומת פרדסיה, פרדסיה

אושר עד, בן ציון גליס 30, פתח תקוה
ויקטורי, בר כוכבא 16, פתח תקווה

יש בשכונה, רחוב רוטשילד 79, פתח תקווה
שופרסל אקסטרא, הרב מסעוד אשר פינטו 20 א', פתח תקווה

שופרסל אקספרס, סוקולוב 27, פתח תקווה
שופרסל אקספרס, רחל המשוררת 29, פתח תקווה

שופרסל אקספרס, קק"ל 35, פתח תקווה
שופרסל אקספרס, קק"ל 2, פתח תקווה

שופרסל אקספרס, היבנר 29, פתח תקווה
שופרסל אקספרס, יעל רום 8, אם המושבות, פתח תקווה

שופרסל דיל, אליעזר פרידמן 9, פתח תקווה
שופרסל דיל, יצחק רבין 17, פתח תקווה

שופרסל שלי, גד מכנס פינת רוטשילד 180, פתח תקווה

שופרסל שלי, העצמאות 65 פינת בן גוריון כ. גנים, פתח תקווה
יוחננוף, בן ציון גליס 22, פתח תקווה

יינות ביתן, בר כוכבא 63, פתח תקווה
מגה בעיר, רח' הרצל 28, פתח תקווה
מגה בעיר, רח' קפלן 13 , פתח תקווה

מגה בעיר, שטמפפר 73, פינת אבניאל, פתח תקווה
שוק מהדרין, דרך מנחם בגין 96, פתח תקווה

מחסני השוק, צופיםצ
צרכניית צופר, צופר

מינימרקט צוריאל, צור הדסה
שופרס אקספרס, הדרור 2, צור הדסה

קואופ, רחוב רכסים, צור הדסה
נחל איילון 20, צור יצחק

א.ת מסחרי, צור יצחק
שופרסל אקספרס, הערבה 17, צור משה

ויקטורי, צמח מול כנרת
צרכניית יאיר, צפריה
בר כל, צהל 13, צפת

בר כל, מרדכי חדד, צפת
סופר נטו )סופר ספיר(, דרך השוקלד 9, צפת

סופר ספיר, ויצמן 10, צפת
שופרסל דיל,    ויצמן 20 - מתחם דובק, צפת
שופרסל שלי, מרכז מסחרי רמת רזים , צפת

יש חסד, רחוב הגדוד השלישי, קניון שערי העיר כנען, צפת
מחסני השוק, רח' לוחמי הגטאות 1, צפת

מינימרקט קדומים, קדומיםק
שופרסל שלי, דרך לב השרון 42, קדימה צורן

סופר מרקדו, קדימה צורן
צרכנית קדר, קדר

צרכניית קדרון, האגס 2, קדרון
מינמרקט קוממיות, קוממיות
קינג סטור קלנסוא, קלנסווה

שופרסל דיל, חרמון 7 א.ת. חוצות, קצרין
קואופ, קניון לב קצרין, קצרין

יוחננוף, השרון 1, קרית שדה התעופה
קואופ, משה שרת 2, קרית ים

מגה בעיר, הנשיא 57 קרית אונו
מגה בעיר, רח' ירושלים 35, קרית אונו

שופרסל אקספרס,   ההגנה 1 , קרית אונו
ברכת יגל רפאל, קרית ארבע

סופר דקל, קרית ארבע
ויקטורי, זבולון 14, קרית אתא

מגה בעיר, העצמאות 10, קרית אתא
שוק מהדרין, העצמאות 42, קרית אתא

שופרסל דיל, דרך חיפה 52 , קרית אתא
שופרסל שלי, אינשטיין 20  ק, קרית אתא

יש בשכונה, רחוב זבולון 14, קרית אתא
מחסני השוק, רח' חנקין  1, קרית אתא

אושר עד, הנס מולר 6, קרית ביאליק
שופרסל דיל, דרך עכו 192 , קרית ביאליק

שופרסל אקספרס, שדרות ירושלים 15, קרית ביאליק
כאן זול, בית יוסף 1, קרית גת

חסד לאברהם, ראובן 15, קרית גת
ויקטורי, הגפן 3, קרית גת

שופרסל דיל, מלכי ישראל 178 פינת האגוז, קרית גת
שוק העיר, דרך הדרום 13, קרית גת

מחסני השוק, דרך הדרום 1, קרית גת
ויקטורי, קניון מול היער המרווה 1, קרית טבעון

יינות ביתן, קק"ל 16, קרית טבעון
שופרסל דיל, ק. חוצות אלונים , קרית טבעון
שופרסל שלי, יהודה הנשיא 1 , קרית טבעון

סופר טוב, הדגן 5, קרית יערים
ברכת יוסף, קרית יערים

ויקטורי, שדרות ירושלים 1 נווה גנים, קרית מוצקין
שופרסל דיל, שד' ירושלים 1, קרית מוצקין

שופרסל דיל,  שדרות בן גוריון 84 , קרית מוצקין
שופרסל שלי, שד ויצמן 1 , קרית מוצקין
היפר בן דוד, ירושלים 151, קרית מלאכי

מכולת מיכאלי, ירושלים 151, קרית מלאכי
פרי למהדרין, ירושלים 151, קרית מלאכי

ויקטורי, זבוטינסקי 8, קרית מלאכי
שירה מרקט, בן גוריון 88, קרית מלאכי
מחסני השוק, רח צה"ל 1, קרית מלאכי

סופר, קרית נטפים
מרקט מהצרי, הרצל 38, קרית עקרון

יוחננוף, המלך חסן, 1 קרית עקרון
שופרסל דיל, בילו סנטר, קרית עקרון

סופר ספיר, אזור התעשייה הדרומי, קרית שמונה
שופרסל דיל, מתחם ביג , קרית שמונה

שופרסל דיל, צומת מצודות, קרית שמונה
מינמרקט מעלה שומרון, קרני שומרון

סופר הכיכר סניף גינות שומרון, קרני שומרון
ביתן מרקט, יהושוע בן נון 77, ראש העיןר

ויקטורי, שבזי 26, בניין יהלום, ראש העין

ויקטורי, העמל 2 פארק אפק, ראש העין
שופרסל שלי, משה דיין 2, ראש העין

שופרסל שלי, ברקן 1, ראש העין
שוק מהדרין, המרץ 13 ,ראש העין

סופר ספיר, מעלה גיא אוני, ראש פינה
ויקטורי, שמעון פרס 33, ראשון לציון

ויקטורי, צבי פרנק 39, גני אסתר, ראשון לציון
יוחננוף, משורר השואה 13, ראשון לציון

יינות ביתן, שמוטקין 29, ראשון לציון
יינות ביתן, החלמונית 29, ראשון לציון

יינות ביתן, השירה העברית 10, ראשון לציון
מגה בעיר, רח' ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון

שופרסל אקספרס, נווה דקלים 44, ראשון לציון
שופרסל אקספרס, מאירוביץ 17, ראשון לציון

שופרסל דיל, גולדה מאיר 1, ראשון לציון
שופרסל דיל, הלח"י 8 אזור תעשיה, ראשון לציון

שופרסל דיל, ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון
שופרסל דיל, שמוטקין 30, ראשון לציון

שופרסל שלי, ברנשטיין 2 פינת ירושלים, ראשון לציון
שופרסל שלי, שד' יעקב חכם 50, ראשון לציון

שופרסל שלי, נתן ברניצקי 13, ראשון לציון
אושר עד, אצ"ל 26, ראשון לציון

קואופ, השדה 12, ראשון לציון
קואופ, הנחשול 30, ראשון לציון

שירה מרקט, מרכז מסחרי, רבבה
כל בו רבדים, רבדים

כלבולית, רביבים
סיטונאות זגינה, אזור התעשייה, רהט

דגי חוט, דרך אלסלאם, רהט
אבו סגיר סחר כללי, מרכז מסחרי, רהט

מרכז דגי רהט, מרכז מסחרי, רהט
רחמי שיווק בע"מ- קניון רהט, מרכז מסחרי, רהט

מלאחי מרקט בע"מ, צמוד לבנק מרכנתיל, רהט
מכולת אלבלד, קניון חנות 25, רהט

שוק קניון לאפי, קניון לאפי, רהט
זגינה מרקט, ראשי, רהט

סופרמרקט החיסכון, ראשי, רהט
אקסטרא מרקט, שכ 3 בית 110, רהט

מינמרקט סיאם, שכונה 25, רהט
מכולת שריף, שכונה 7 בית 53, רהט

מינימרקט אלראזי, שכונה אלראזי, רהט
סופר מרקט בלדי, שכונה מס 8, רהט
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שופרסל דיל, מרכז מסחרי רהט, רהט
כלבו רוחמה, רוחמה

סופר טוב, גולומב 10, רחובות
סופר טוב, ההגנה 37, רחובות
סופר טוב, הרצל 144, רחובות

סופר טוב, יוסף ויינר 2, רחובות
סופר טוב, עזרא 37, רחובות

בר כל, פרץ 8, רחובות
בר כל, מדר 27, רחובות

ויקטורי, אופנהיימר 10 פארק המדע, רחובות
יוחננוף, המפוח 9, רחובות

יוחננוף, אחד העם 19, רחובות
יוחננוף, מוטי קינד 10, רחובות

יינות ביתן, דרך ירושלים 2 פינת רח' מדר, רחובות
יש בשכונה, רחוב חיים סירני 1

מגה בעיר, דרך ירושלים 15 רחובות
שופרסל אקספרס, מלצר 20, רחובות

שופרסל אקספרס, בוסתנאי 14, רחובות
שופרסל אקספרס, לוין אפשטיין 16, רחובות

שופרסל אקספרס, יעקב 41, רחובות
שופרסל דיל, בילו 2, רחובות

שופרסל דיל, משה יתום 46, רחובות
שופרסל שלי, הרצל 183, רחובות
שופרסל שלי, יעקובי 1, רחובות
שירה מרקט, ליטני 37, רחובות

קואופ, גורודצקי 51, רחובות
בר כל, נחלת יעקב 10, רכסים

בר כל, רימונים 1, רכסים
מעיין 2000, איזור תעשייה רכסים
יש חסד, רחוב הכלניות 49, רכסים

ויקטורי, הרצל 91, קניון קרית הממשלה, רמלה
יוחננוף, רמ"א 1, רמלה

יינות ביתן, רחוב קלאוזנר 10, רמלה
יינות ביתן, רח' אבא אחימאיר 1, קרית-מנחם, רמלה

מגה בעיר, שד' הרצל 45, רמלה
שופרסל דיל, שמשון הגיבור 23 קניון עזריאלי, רמלה

שופרסל דיל, הצופית 40 אזור התעשייה, רמלה
בר כל, לנדרס 1, רמת גן

ויקטורי, הרצל 42, פינת רחוב הרא"ה, רמת גן
ויקטורי, אבא הלל סילבר, קניון איילון, רמת גן

מגה בעיר, רח' הרוא"ה 2 רמת גןת
מגה בעיר, רח' עוזיאל 113, רמת גן

מגה בעיר, שד' הארזים 2, רמת גן
מגה בעיר, שד' האורנים 16, רמת גן

מגה בעיר, הרצל 75, רמת גן
שופרסל שלי, ספיר 9 , רמת גן

שופרסל שלי, הירדן 90 , רמת גן
שופרסל שלי, תרצה 19 , רמת גן
שופרסל שלי, הירדן 29 , רמת גן

שופרסל שלי,  ביאליק פינת ז'בוטינסקי, רמת גן
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