
 רשתות מזון
 

 פקס טלפון כתובת  הסניף רשת מזון עיר
 –שלי אשדוד  שופרסל שלי אשדוד

 הנביאים
  08-8649673 רובע י' 3הנביאים 

 -שלי אשדוד  שופרסל שלי אשדוד
 כינרת

 08-8646411 71נחל קידרון 
08-8647006 

 

-דיל אשדוד שופרסל דיל אשדוד
 הרצל

  08-8651888 1רח' הרצל 

-דיל אשדוד שופרסל דיל אשדוד
 שבט לוי

  08-8550112 12שבט לוי 

שופרסל דיל  אשדוד
 אקסטרה

דיל אקסטרה 
 -אשדוד 

 הבושם

  08-8634400 א.ת קלה 7הבושם 

אשדוד א.ת  יינות ביתן אשדוד
 צפוני

 08-8566733  1-700-500-550 13רח' האורגים 

אשדוד  יינות ביתן אשדוד
-בסיטי

 שכונתי

 08-8657934 08-8558442 11רח' השייטים 

 08-8677742 1-700-550-550 3רח' הבנים  אשדוד סיטי יינות ביתן אשדוד

שדוד רובע א ןתיינות בי אשדוד
 ט'

מרכז טימול רח' גיא 
 אוני רובע ט'

1-700-550-550 08-8667160 

רח' היהלומים אזור  אשדוד רמי לוי אשדוד
 התעשייה הצפוני

08-6213030 08-6998441 

   מתחם סטאר סנטר אשדוד יוחננוף אשדוד

   6רח' בעלי המלאכה  אשדוד אושר עד אשדוד

 

צומת 
 כנות

   24רח' האודם  צומת כנות אושר עד

 
שופרסל  גדרה

 אקספרס
אקספרס 

 גדרה
  08-6467866 38דרך הפרחים 

 
  08-9428160 3דרך הים  דיל יבנה שופרסל דיל יבנה

  08-9427895 1הירמוך  יבנהדיל  שופרסל דיל יבנה

מרכז  7המיסב  יבנה יינות ביתן יבנה
 עזריאל

1-700-550-550 08-9330216 

  08-9172818 9הקישון  יבנה Gקניון  רמי לוי יבנה

 

 
 
 



 רשתות מזון
 

 פקס טלפון כתובת  הסניף רשת מזון עיר
 -שלי רחובות  שופרסל שלי רחובות

 הרצל
  08-9463904  183הרצל 

שלי רחובות   שופרסל שלי רחובות
 ההולנדית

  08-8605838  33הצופים  הר

 -שלי רחובות  שופרסל שלי רחובות
 יעקובי

 08-9496155 1פנחס יעקב 
08-9496156 

 

 -דיל רחובות  שופרסל דיל רחובות
 קניון

  08-9493940 2רח' בילו 

דיל אמט"ל  שופרסל דיל רחובות
 רחובות

  08-9487800 46רח' משה יתום 

שופרסל  רחובות
 אקספרס

אקספרס 
 -רחובות 

 בוסתנאי

  08-9319955 14רח' בוסתנאי 

שופרסל  רחובות
 אורגניק מרקט

אורגניק 
 -רחובות 

 יעקב

  08-9364732 3רח' יעקב 

רחובות השוק  יינות ביתן רחובות
 הסיטונאי

 08-6220775 1-700-550-550 10רח' יעקב פרי 

פארק   10אופנהיימר רחובות ביתןיינות  רחובות
 המדע

1-700-550-550 08-9473622 

 08-9175010 08-9175000 רח' מוטי קינד  רחובות רמי לוי רחובות

רחובות  יוחננוף רחובות
 המפוח

   11המפוח 

   238הרצל  רחובות הרצל יוחננוף רחובות

   5אחד העם  רחובות יוחננוף רחובות

 

צומת 
 בילו

   כפר ביל"ו צומת בילו יוחננוף

קרית 
 עקרון

   1המלך חסן  קרית עקרון יוחננוף

 
 
 


