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רשימת רשתות-שיווק, חנויות ובתי עסק
בתחומי המזון ומוצרי יסוד

המכבדים 'כרטיס מזון' דיגיטאלי

טלפון כתובתשם החנותסוגעיר 

074-7157208א.ת.פארקאופקים ויקטורי מזוןומוצרייסוד אופקים 

08-9965997יהדותדרוםאפריקה14  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד אופקים 

08-9963944ז'בוטינסקי25  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד אופקים 

המפעל13  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אוריהודה 

אליהוסעדון128  ישחסדאוריהודה מזוןומוצרייסוד אוריהודה 

האילן2,א.ת.צפוניאור-עקיבא ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אורעקיבא 

04-6261980קניוןאורות שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד אורעקיבא 

הנריטהסולד1  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד אורה 

074-7157275הערבה10מרכזמסחריאורנית ויקטורי מזוןומוצרייסוד אורנית 

ברקת13  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד אילת 

08-6589965הספן1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד אילת 

08-8678766ששתהימים310  שופרסלאקספרסאילתשחמון מזוןומוצרייסוד אילת 

08-6318338הסתת15  שופרסלדילאילתהסתת מזוןומוצרייסוד אילת 

08-6339975חטיבתגולני41  שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד אילת 

 U חטיבתגולני41  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד   אילת

דרךיותם43  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אילתמעלה 

ניסיםגאון79  ישחסדאלעד מזוןומוצרייסוד אלעד 

035404280שמאי6  כוללסטור מזוןומוצרייסוד אלעד 

03-9089479בןזכאי32, שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד אלעד 

03-9075173שמעוןבןשטח2  שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד אלעד 

חלוציהתעשייה9  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אלפימנשה 

074-7157298שירהשירים75/1  ויקטורי מזוןומוצרייסוד אלקנה 

מרכזמסחריג'רח'התאנה מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד אפרת 

08-8528346בעליהמלאכה4  אושרעד מזוןומוצרייסוד אשדוד 

האורגים13  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אשדוד 

השייטים9  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אשדוד 

שד'מנחםבגין126  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אשדוד 

הבנים3  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אשדוד 

074-7157299שדרותדודהמלך18ויקטורי מזוןומוצרייסוד אשדוד 

מרכזמסחריי"גויקטורי מזוןומוצרייסוד אשדוד 

הטיילת20  ויקטורי מזוןומוצרייסוד אשדוד 

האורגים1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד אשדוד 

הפלמ"ח20  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד אשדוד 

08-9285930רח'האורגים1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד אשדוד 

08-8538577רח'הפלמ"ח20  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד אשדוד 

דבגור27רובעו'מ.מסחרי מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד אשדוד 
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08-8634400הבושם7אזורתעשיהקלה שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד אשדוד 

08-8651888הרצל1  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד אשדוד 

08-8668530יישובבתהדרכניסהדרומיתלאשקלון אושרעד מזוןומוצרייסוד אשקלון 

הפנינים38 ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אשקלון 

רחללייפר17  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אשקלון 

קיבוץגלויות5  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אשקלון 

שד'ירושלים5  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אשקלון 

הרצל83  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד אשקלון 

074-7157171רחבעםזאבי4 ויקטורי מזוןומוצרייסוד אשקלון 

בןצבי8  ויקטורי מזוןומוצרייסוד אשקלון 

שד'בןגוריון17  ויקטורי מזוןומוצרייסוד אשקלון 

08-6759992מתחםפאורסנטרצומתסילבר שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד אשקלון 

08-6722121דודרמז39  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד אשקלון 

08-9176618שא–נס17  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד באר–יעקב 

08-9398944הקוצר15  אושרעד מזוןומוצרייסוד בארשבע 

קניוןאביה ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד בארשבע 

יוהנהז'בוטינסקי32  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד בארשבע 

074-7157270שדרותבןגוריון15  ויקטורי מזוןומוצרייסוד בארשבע 

ביתאשל1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

האורגים1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

המשחררים100  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

מאפו7  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

08-6420072מבצעעובדה2  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

מנחםדידנר18  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

רד"ק28  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

08-6448100רחאורגים1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

רח'ביתאשל1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

08-6270802רח'המשחררים100  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

08-6990920רח'מאפו7בארשבע מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

08-6690235רח'מנחםדידנר18בארשבע מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

08-6422538רח'רד"ק28  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

08-6211672רח'שד'ירושלים10  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד בארשבע 

08-6413002החשמונאים15נחלעשן שופרסלדיל–נווהמנחם מזוןומוצרייסוד בארשבע 

08-6280531האורגים1  שופרסלדיל–צ'ורלי מזוןומוצרייסוד בארשבע 

08-6475111סוללבונה2קרייתיהודית שופרסלדילאקסטרה מזוןומוצרייסוד בארשבע 

08-6282404וולפסון13  שופרסלדילאקסטרהולפסון מזוןומוצרייסוד בארשבע 

08-9240669העריםהתאומות28  שופרסלדילרמותב"שב' מזוןומוצרייסוד בארשבע 

פאוור ישחסדבארותיצחק מזוןומוצרייסוד בארותיצחק 

הראי"ה34,ביתאל שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד ביתאל 
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ביתשאןא.תצפוני ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד ביתשאן 

074-7157215רח'הגלבוע1פינתיהושעאביטן ויקטורי מזוןומוצרייסוד ביתשאן 

02-6508504הגליל6)מגדלינעימי( אושרעד מזוןומוצרייסוד ביתשמש 

שדרותיגאלאלון)מרכזביג( ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד ביתשמש 

074-7157230הרצל7  ויקטורי מזוןומוצרייסוד ביתשמש 

נחלצאלים2  ישחסדביתשמש מזוןומוצרייסוד ביתשמש 

נהרהירדן1  ישחסדביתשמש מזוןומוצרייסוד ביתשמש 

02-9915219העליה1  שופרסלדילביתשמש–העליה מזוןומוצרייסוד ביתשמש 

02-9951217נחלשורק23,ביתשמש שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד ביתשמש 

הר"ן6  ישחסדביתרעלית מזוןומוצרייסוד ביתרעילית 

02-5803763זוועהיל1  כוללסטור מזוןומוצרייסוד ביתרעילית 

02-5806638רביעקיבא1  מינימרקטשפעחיים מזוןומוצרייסוד ביתרעילית 

03-6168582הקישון11  אושרעד מזוןומוצרייסוד בניברק 

השומר10  ישחסדבניברק מזוןומוצרייסוד בניברק 

ירושלים70  ישחסדבניברק מזוןומוצרייסוד בניברק 

עזרא21  ישחסדבניברק מזוןומוצרייסוד בניברק 

שלמההמלך12  ישחסדבניברק מזוןומוצרייסוד בניברק 

03-6778893שלמההמלך31  כוללסטור מזוןומוצרייסוד בניברק 

03-6192605הלח"י28  שופרסלדיל-איילון מזוןומוצרייסוד בניברק 

הטחנה44  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד בנימינה 

03-5282927אורטישראל25  שופרסלדילבתים מזוןומוצרייסוד בתים 

מרכזמסחריגבעתזאב מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד גבעתזאב 

כורזין1  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד גבעתיים 

03-5732353כצנלסון19  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד גבעתיים 

03-5719539ויצמן20  שופרסלשלי מזוןומוצרייסוד גבעתיים 

074-7157296פינס3  ויקטורי מזוןומוצרייסוד גדרה 

מנחםבגין40  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד גדרה 

הרצל1  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד גןיבנה 

074-7157282הכישור8  ויקטורי מזוןומוצרייסוד גןיבנה 

074-7157295הכרמל20  ויקטורי מזוןומוצרייסוד גניתקווה 

074-7157220המלאכה3  ויקטורי מזוןומוצרייסוד דימונה 

מרכזמסחריפרץסנטר מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד דימונה 

08-6555060מרכזפרץסנטרדימונה מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד דימונה 

08-6555454גולדהמאיר1  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד דימונה 

דרךראשית672,כיכרחמודאל-קארה ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד דלייתאלכרמל 

09-7720559חנקין12  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד הודהשרון 

09-7408552זבוטינסקי3  שופרסלשלי–קמרגלית מזוןומוצרייסוד הודהשרון 

058-5533838א.ת.מיתריםדרוםהרחברון מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד הרחברון 

א.ת.החושלים3  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד הרצליה 
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רביעקיבא50  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד הרצליה 

074-7157188שדרותשבעתהכוכבים8)בקניון( ויקטורי מזוןומוצרייסוד הרצליה 

ההגנה53  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד הרצליה 

09-9515976בןגוריון2  שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד הרצליה 

04-6390059הדגן2  שופרסלדילזכרון–המייסדים מזוןומוצרייסוד זכרוןיעקב 

076-8899900המסגר22,א.ת.חדרה אושרעד מזוןומוצרייסוד חדרה 

074-7157199משמרהגבול-אקופארקויקטורימזוןומוצרייסודחדרה

074-7157244שדרותרוטשילד40-קניוןלבחדרהויקטורימזוןומוצרייסודחדרה

04-6249051ארבעהאגודות1מתחםשעריחדרה שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד חדרה 

04-6330021הלליפה5פינתסמילנסקי שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד חדרה 

המרגנית2חולון ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד חולון 

03-6320583הלוחמים62  שופרסלאקספרסחולון–וולפסון מזוןומוצרייסוד חולון 

03-6507600המרכבה9  שופרסלדילאקסטרה מזוןומוצרייסוד חולון 

03-5057252גולדהמאיר7,קניוןחולון שופרסלדילחולון מזוןומוצרייסוד חולון 

074-7157177שמואלשלוסברג1שערהעליה ויקטורי מזוןומוצרייסוד חיפה 

דרךצרפת11  ישחסדחיפה מזוןומוצרייסוד חיפה 

חניתה64  ישחסדחיפהנווהשאנן מזוןומוצרייסוד חיפה 

04-8848780חייםהזז7  שופרסלאקספרססביונידניה מזוןומוצרייסוד חיפה 

04-8120090שמחהגולן54  שופרסלדיל–גרנדקניון מזוןומוצרייסוד חיפה 

04-6474374שלמההמלך55  שופרסלדילרמתהנשיא מזוןומוצרייסוד חיפה 

04-8246745מרכזחורב-חורב15  שופרסלשלי מזוןומוצרייסוד חיפה 

04-8673587הרצל97חיפה שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד חיפה 

04-8579330דרךארץ2  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד חריש 

קק"ל16,קריתטבעון ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד טבעון 

04-8218933יהודההלוי113  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד טבריה 

יהודההלוי113  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד טבריה 

04-6791891העמקים1  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד טבריה 

הנשיאויצמן1117  ישחסד מזוןומוצרייסוד טבריהעילית 

074-7157216קרןהיסוד2  ויקטורי מזוןומוצרייסוד טירתהכרמל 

04-8500626נחוםחת5  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד טירתהכרמל 

074-7157204המיסב7  ויקטורי מזוןומוצרייסוד יבנה 

האגוז2מרכזמסחרינווהאילן מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד יבנה 

08-9428160דרךהים3  שופרסלדילברוש מזוןומוצרייסוד יבנה 

08-6224436ישובידבינימין מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד ידבנימין 

03-5362426אלטלף4אזורהתעשייה שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד יהוד 

03-5367891משהדיין7  שופרסלשלי–סביונים מזוןומוצרייסוד יהוד 

04-6172911התמר1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד יקנעם 

04-9890705שדרותרבין9  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד יקנעםעילית 

מרכזמסחרייקנעםעלית ישחסד מזוןומוצרייסוד יקנעםעלית 
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02-6511900גבעתשאול,ביתהדפוס29  אושרעד מזוןומוצרייסוד ירושלים 

076-8845530פיירקינג26קניוןהדר אושרעד מזוןומוצרייסוד ירושלים 

076-8845535שמגר16קניוןרבשפע אושרעד מזוןומוצרייסוד ירושלים 

074-7157239דרךאגודתספורטביתר1,מלחה ויקטורי מזוןומוצרייסוד ירושלים 

נאג'רה2  ישחסדגבעתשאול מזוןומוצרייסוד ירושלים 

שאולזון56  ישחסדהרנוף מזוןומוצרייסוד ירושלים 

פארן7  ישחסדמרים מזוןומוצרייסוד ירושלים 

ברכתאברהם22  ישחסדרמתשלמה מזוןומוצרייסוד ירושלים 

מרכזמסחרינווהיעקב מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד ירושלים 

נווהיעקבמרכזמסחרי,ירושלים מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד ירושלים 

דהומי6,קריתמנחם מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד ירושלים 

דיסקין7,וולפסון מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד ירושלים 

ההגנה19,גבעתשפירא מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד ירושלים 

הפלמ"ח42  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד ירושלים 

כיכרדניה,ביתהכרם מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד ירושלים 

קליינמן14,קריתיובל מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד ירושלים 

דבגרונר,מ.מסחריתלפיותמזרח מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד ירושלים 

שד'משהדיין מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד ירושלים 

שיעגנון20,גבעתאורנים מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד ירושלים 

02-5867007מינץ6  צרכניתחסדיחיאל,רמות מזוןומוצרייסוד ירושלים 

02-5872144קרןהיסוד27  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד ירושלים 

02-6783278פיירקניג35תלפיות שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד ירושלים 

02-6768166צביהויצחק17  שופרסלדיל-גילה מזוןומוצרייסוד ירושלים 

02-6230212שדרותמשהדיין106  שופרסלדילפסגתזאב מזוןומוצרייסוד ירושלים 

02-6424174שחל79,צומתבייט שופרסלדילצומתגבעתמרדכי מזוןומוצרייסוד ירושלים 

02-6791107האומן17  שופרסלדיל–קניוןתלפיות מזוןומוצרייסוד ירושלים 

02-6252947אגרון1  שופרסלשלי מזוןומוצרייסוד ירושלים 

גדליהנוימן6  שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד ירושלים 

ריינס6,ק.משה שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד ירושלים 

09-7492999מרכזמסחריצוריגאלכוכביאיר שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד כוכביאיר 

054-2204180הכסף1  שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד כוכביעקב 

08-6491205אדום24,פארקתעשיותכנות אושרעד מזוןומוצרייסוד כנות 

03-9607253אדמורהרייצ37  סופרזולשאולבייטש מזוןומוצרייסוד כפרחב"ד 

03-9606720הבעלשםטוב2  צרכנייתליפסקר,כפרחב"ד מזוןומוצרייסוד כפרחב"ד 

אדמו"רהרש"ב פירותוירקותרבקין פירותוירקות כפרחב"ד 

074-7157213הרצל5  ויקטורי מזוןומוצרייסוד כפריונה 

השיטה4  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד כפרסבא 

074-7157211כפר-סבאהירוקה,אנגל78  ויקטורי מזוןומוצרייסוד כפרסבא 

לויאשכול37מרכזמסחרי מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד כפרסבא 
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09-7653000ויצמן300,מתחםG  שופרסלדילגזית מזוןומוצרייסוד כפרסבא 

09-8651302רפפורט3  שופרסלדילשבירו מזוןומוצרייסוד כפרסבא 

04-9985358אזורהתעשיה שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד כרמיאל 

08-6512520מרכזמסחרילהבים מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד להבים 

08-8653164בתשבע1לוד אושרעד מזוןומוצרייסוד לוד 

ארבעעונות14,גניאביב ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד לוד 

074-7157222יוספטל23  ויקטורי מזוןומוצרייסוד לוד 

074-7157175רח'פסחלב2,א.ת.צפוני ויקטורי מזוןומוצרייסוד לוד 

08-9237337צמחצדק4  מוטימרקט מזוןומוצרייסוד לוד 

074-7157214הראל1  ויקטורי מזוןומוצרייסוד מבשרתציון 

04-6546468האצטדיון,7תעשייהדרום אושרעד מזוןומוצרייסוד מגדלהעמק 

04-6440874האריזה2,א.ת.דרומי שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד מגדלהעמק 

רח'ניצנים39,מגדלהעמק שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד מגדלהעמק 

עמקהחולה76 ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד מודיעין 

עמקביתשאןפינתיחזקאלהנביאביתןמרקט מזוןומוצרייסוד מודיעין 

074-7157291מנחםבגין21מתחםיורושופס ויקטורי מזוןומוצרייסוד מודיעין 

עמקדותן24מרכזמליבו מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד מודיעין 

08-6267566רח'עמקדותן24מרכזמסחרימליבומודיעין מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד מודיעין 

גינתזבולון24  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד מודיעין 

ק.ספר46אבנינזר ישחסדמודיעיןעילית מזוןומוצרייסוד מודיעיןעילית 

08-9790767שד'יחזקאל2קריתספר שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד מודיעיןעילית 

 "מודיעין–מכבים– 
רעות"

08-9737111ישפרוסנטר שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד 

 "מודיעין–מכבים– 
רעות"

08-9724126צאלון21מודיעיןסנטרעמקאיילון שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד 

צמחהשדה29  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד מעלהאדומים 

02-6322125דרךקדם5  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד מעלהאדומים 

רח'שלמהשרירא3  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד מעלותתרשיחא 

רח'הדר84  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד מתן 

הזמיר63  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד נהריה 

08-9384777הפטיש8  שופרסלדילאקסטרה מזוןומוצרייסוד נסציונה 

076-8899910גלבוע,1קניוןמולהרים אושרעד מזוןומוצרייסוד נצרתעילית 

04-6142500דרךבריהודה147  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד נשר 

04-8209401בריהודה147  שופרסלדילאקסטרה מזוןומוצרייסוד נשר 

אליהואילוז2  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד נתיבות 

074-7157203בעלימלאכה5,מתחםצים ויקטורי מזוןומוצרייסוד נתיבות 

08-9930991היפרכהןבעליהמלאכה8  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד נתיבות 

08-9961475היפרכהןגניטל2נתיבות מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד נתיבות 

08-9933173היפרכהןהרבצבאן429  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד נתיבות 
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שד'בןגוריוןפינתשז"ר)קניוןרמתפולג( ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד נתניה 

074-7157176האורזים4,אזורהתעשייה ויקטורי מזוןומוצרייסוד נתניה 

אמנוןותמר6  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד נתניה 

הרצוג23  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד נתניה 

חפץחיים4  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד נתניה 

פנחסלבון18  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד נתניה 

שד'בנימין60  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד נתניה 

שדרותניצה8  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד נתניה 

09-8628464הכדר2קניוןהדריםאזורהתעשייה שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד נתניה 

09-8357522גיבוריישראל5  שופרסלדיל-פולג מזוןומוצרייסוד נתניה 

09-8635301המלאכה32,קרייתספיר שופרסלדילאקסטרה מזוןומוצרייסוד נתניה 

09-8824911שד'ויצמן27  שופרסלשלי מזוןומוצרייסוד נתניה 

054-2204162הארי12  שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד נתניה 

עיןיהב מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד עיןיהב 

074-7157209שלוםהגליל1  ויקטורי מזוןומוצרייסוד עכו 

 "שד'מנחםבגין79-89,פינתקהילתציון- ויקטורי מזוןומוצרייסוד עפולה 
איזורהתעשיה"

074-7157217

04-6425180שדרותיצחקרבין5  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד עפולה 

04-6523793כורש5  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד עפולה 

קהילתציון1  שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד עפולה 

קפלן10  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד עפולהעלית 

התעשיה60  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד ערד 

08-9971164הקנאים29קניוןערד שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד ערד 

רחובהרדוף)מרכזמסחרי( ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד עתלית 

074-7157210רחובהעמק2,פארקאפק ויקטורי מזוןומוצרייסוד פארקאפק 

מושבפורת מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד פורת 

מאירגרשון מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד פסגתזאב 

03-5404681קק"ל2  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד פתחתקוה 

03-6129423בןציוןגליס30  אושרעד מזוןומוצרייסוד פתחתקווה 

ברכוכבא63  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד פתחתקווה 

074-7157190ברכוכבא16  ויקטורי מזוןומוצרייסוד פתחתקווה 

רוטשילד79  ישחסדפתחתקווה מזוןומוצרייסוד פתחתקווה 

03-9235299יצחקרבין17  שופרסלדילפ"ת–יכיןסנטר מזוןומוצרייסוד פתחתקווה 

03-9128000הרבמסעודאשרפינטו20א' שופרסלדילסגולה מזוןומוצרייסוד פתחתקווה 

03-9086005אליעזרפרידמן9  שופרסלדילפ"ת מזוןומוצרייסוד פתחתקווה 

03-7367197העצמאות65פינתבןגוריוןכ.גנים שופרסלשלי מזוןומוצרייסוד פתחתקווה 

03-9089188דרךמנחםבגין96  שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד פתחתקווה 

רחוברכסים מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד צורהדסה 

א.תמסחרי ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד צוריצחק 
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074-7157233נחלאיילון20  ויקטורי מזוןומוצרייסוד צוריצחק 

074-7157235צמחמולכנרת ויקטורי מזוןומוצרייסוד צפת 

קניוןשעריהעיר,הגדודהשלישי ישחסדצפת מזוןומוצרייסוד צפת 

04-6922306אזורהתעשיה כוללמרקט מזוןומוצרייסוד צפת 

לוחמיהגטאות1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד צפת 

04-6894660לוחמיהגטאות1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד צפת 

04-6822808השבעה212  מינימרקטרקמהדרין מזוןומוצרייסוד צפת 

04-6922793צה"ל4  סופרחב"דצפתדדושציון מזוןומוצרייסוד צפת 

04-6920770קריתחב"ד220  סופרחב"דצפתדדושציון מזוןומוצרייסוד צפת 

04-6971994קריתחב"ד220/5  מאהאחוזטבעי,צפת פירותוירקות צפת 

054-7641994כנען234  פריוירקבנימיןשיטרית פירותוירקות צפת 

קניוןלבקצרין מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד קצרין 

04-6361638צומתמצודות שופרסלדילמצודות מזוןומוצרייסוד קרייתשמונה 

ההסתדרות247  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד קריתאתא 

074-7157179זבולון14  ויקטורי מזוןומוצרייסוד קריתאתא 

זבולון14  ישחסדקריתאתא מזוןומוצרייסוד קריתאתא 

חנקין1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד קריתאתא 

04-6386610חנקין1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד קריתאתא 

04-6023441דרךחיפה52  שופרסלדילאיקאה מזוןומוצרייסוד קריתאתא 

04-6330021העצמאות42  שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד קריתאתא 

04-6890981הנסמולר6  אושרעד מזוןומוצרייסוד קריתביאליק 

04-8759986דרךעכו192  שופרסלדילקריון מזוןומוצרייסוד קריתביאליק 

074-7157180רח'הגפן3  ויקטורי מזוןומוצרייסוד קריתגת 

דרךהדרום1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד קריתגת 

08-6880699מלכיישראל178פינתהאגוז שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד קריתגת 

074-7157289דרךהדרום3/6  ויקטורי מזוןומוצרייסוד קריתגת–ביג 

074-7157281קניוןמולהיער,המרווה1  ויקטורי מזוןומוצרייסוד קריתטבעון 

משהשרת2  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד קריתים 

074-7157180שדרותירושלים1נווהגנים ויקטורי מזוןומוצרייסוד קריתמוצקין 

04-8762397שדרותבןגוריון84  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד קריתמוצקין 

074-7157294רח'ז'בוטינסקי8  ויקטורי מזוןומוצרייסוד קריתמלאכי 

בןגוריון88  זולבשכונה מזוןומוצרייסוד קריתמלאכי 

צה"ל1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד קריתמלאכי 

08-6582540צה"ל1  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד קריתמלאכי 

08-8501939מרכזמסחריחב"ד מכולתגבי מזוןומוצרייסוד קריתמלאכי 

054-5239525מרכזמסחריחב"ד פרילמהדריןשחרצייגר פירותוירקות קריתמלאכי 

08-9449400בילוסנטר שופרסל מזוןומוצרייסוד קריתעקרון 

04-8710646מתחםביג שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד קריתשמונה 
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רשימת רשתות-שיווק, חנויות ובתי עסק
בתחומי המזון ומוצרי יסוד

המכבדים 'כרטיס מזון' דיגיטאלי

טלפון כתובתשם החנותסוגעיר 

 "המרץ13  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד ראשהעין 
יהושעבןנון77 "

074-7157247העמל2,פארקאפקויקטורימזוןומוצרייסודראשהעין

074-7157277שבזי26,בניןיהלוםויקטורימזוןומוצרייסודראשהעין

076-8899925אצ"ל26  אושרעד מזוןומוצרייסוד ראשוןלציון 

החלמונית29  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד ראשוןלציון 

השירההעברית10  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד ראשוןלציון 

שמוטקין29  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד ראשוןלציון 

074-7157245צביפרנק39  ויקטורי מזוןומוצרייסוד ראשוןלציון 

שמעוןפרס33  ויקטורי מזוןומוצרייסוד ראשוןלציון 

הנחשול30  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד ראשוןלציון 

השדה12  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד ראשוןלציון 

03-6123086נווהדקלים44  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד ראשוןלציון 

03-9522940גולדהמאיר1  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד ראשוןלציון 

03-9513542הלח"י8אזורתעשיה שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד ראשוןלציון 

03-9568848שמוטקין30  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד ראשוןלציון 

03-9568107ישוברבבהמרכזמסחרי זולבשכונה מזוןומוצרייסוד רבבה 

08-9917184מרכזמסחרירהט שופרסלדילרהט מזוןומוצרייסוד רהט 

08-9917185דרךירושלים2פינתרחובמדר)שרונה( ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד רחובות 

074-7157246אופנהיימר10  ויקטורי מזוןומוצרייסוד רחובות 

חייםסרני1  ישחסדרחובות מזוןומוצרייסוד רחובות 

גורודצקי51  מחסניהשוקבשבילך מזוןומוצרייסוד רחובות 

08-9976711יעקב41  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד רחובות 

08-9493940בילו2  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד רחובות 

08-9487800משהיתום46  שופרסלדילאמט"ל מזוןומוצרייסוד רחובות 

אבאאחימאיר1,קרית-מנחם ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד רמלה 

קלאוזנר10  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד רמלה 

074-7157170הרצל91,קניוןקריתהממשלה ויקטורי מזוןומוצרייסוד רמלה 

08-9249141הצופית40,אזורהתעשייה שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד רמלה 

08-8560598שמשוןהגיבור23קניוןעזריאלי שופרסלדילעזריאלי מזוןומוצרייסוד רמלה 

אבאהלל301  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד רמתגן 

074-7157196הרצל42פינתרחובהרא"הויקטורימזוןומוצרייסודרמתגן

074-7157189אבאהללסילבר101,קניוןאיילוןויקטורימזוןומוצרייסודרמתגן

03-6124452רח'ז'בוטינסקי128  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד רמתגן 

03-6181333הרוא"ה131  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד רמתגן 

03-7730255הרואה152  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד רמתגן 

03-6779210תרצה19  שופרסלשלי-מרוםנווה מזוןומוצרייסוד רמתגן 

03-6993991צומתגלילות,מתחםסינמהסיטי שופרסלדילגלילות מזוןומוצרייסוד רמתהשרון 

074-7157205מרכזמסחרירמתישי ויקטורי מזוןומוצרייסוד רמתישי 
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רשימת רשתות-שיווק, חנויות ובתי עסק
בתחומי המזון ומוצרי יסוד
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טלפון כתובתשם החנותסוגעיר 

 "אחוזה158  ויקטורי מזוןומוצרייסוד רעננה 
שדרותירושלים34,חניוןגמלא"

074-7157273

09-7434774החרושת8  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד רעננה 

09-7469636המלאכה1  שופרסלדיל–קניוןרננים מזוןומוצרייסוד רעננה 

09-7740969אחוזה198  שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד רעננה 

קניוןפנינתהנגבא"תדרומי ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד שדרות 

074-7157206סמטתהפלדה3,מרכזמסחרי ויקטורי מזוןומוצרייסוד שדרות 

08-9300505היפרכהןמנחםבגין123)מולמתחם7(  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד שדרות 

08-6898767סמטתהפלדה8  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד שדרות 

074-7157279שד'דרךאיילון161  ויקטורי מזוןומוצרייסוד שוהם 

03-9793158עמקאיילון30  שופרסלשלי מזוןומוצרייסוד שוהם 

ההרשאה2  מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד שלומי 

04-6776175ההשראה2שלומי מחסניהשוק מזוןומוצרייסוד שלומי 

076-8899905קרמינצקי3  אושרעד מזוןומוצרייסוד תלאביב 

להגארדריה76  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד תלאביב 

074-7157229הארבעה6 ויקטורי מזוןומוצרייסוד תלאביב 

074-7157280ג'ורג'וייז1,מעונותהברושיםויקטורי מזוןומוצרייסוד תלאביב 

074-7157245דיזינגוף224  ויקטורי מזוןומוצרייסוד תלאביב 

074-7157165 לינקולן16  ויקטורי מזוןומוצרייסוד תלאביב 

074-7157195דרךשלמה53  ויקטורי מזוןומוצרייסוד תלאביב 

03-6814233גרינבאום45,תלכביר,תל-אביב שוקמהדרין מזוןומוצרייסוד תלאביב 

03-9551607דיזנגוף279  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

03-6024343יהודההמכבי81  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

03-6319489פלורנטין27  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

03-6048298דרוייאנוב5,ביתכלל שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

03-6811813הדרור2  שופרסלאקספרסיפו מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

03-6095050דרךמנחםבגין132קניוןהשלום שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

03-5272851ארלוזורוב53  שופרסלשלי מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

03-5246708בןיהודה79  שופרסלשלי מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

03-6428029ברזיל15  שופרסלשלי מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

03-7790997הרבאלנקווה78  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

03-5661431מרמורק10  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

03-5253571קינגג'ורג'58  שופרסלאקספרס מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

03-5628471יגאלאלון76  שופרסלדיל מזוןומוצרייסוד תלאביב–יפו 

בנידרור8  ביתןמרקט מזוןומוצרייסוד תלמונד 

074-7157172שקד4  ויקטורי מזוןומוצרייסוד תלמונד 


