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 פריסת סניפי יינות ביתן 
 

 איזור כתובת עיר איזור כתובת עיר
 ישפרו סנטר 1החרט  מודיעין אור יהודה 13המפעל  אור יהודה
פ. עמק החולה,   שד' החשמונאים מודיעין א.ת. צפוני  2האילן  אור עקיבא 

קניון מודיעין 
 עזריאלי 

פ. יחזקאל הנביא,  30עמק בית שאן  מודיעין מעלה  43שדרות יותם  אילת
 מודיעין 

 מודיעין בסיטי 76עמק החולה  מודיעין  אילת 41חטיבת גולני  אילת
מעלה   אלפי מנשה  9חלוצי התעשייה  אלפי מנשה 

 אדומים
 מעלה אדומים 29צמח השדה 

 מעלות 3שלמה שרירא  מעלות אריאל ב'  78הציונות  אריאל
 מתן 84הדר  מתן מרכז טימול  אוני רובע ט' גיא  אשדוד
 נתניה 13הפלדה  נתניה אשדוד 13האורגים  אשדוד
 עפולה  30קהילת ציון  עפולה  סיטי אשדוד שאשא  9השייטים  אשדוד
 ערד 60התעשייה  ערד סיטי אשדוד  3הבנים  אשדוד

 עכו 2החרושת  עכו אשקלון חאן 33הרצל  אשקלון
 מרכז מסחרי  12הרדוף  עתלית אשקלון צפוני  38הפנינים  אשקלון
 לב הסביונים  11חיה פינשטיין  פתח תקווה סיטי אשקלון 5קיבוץ גלויות  אשקלון
 פתח תקווה 63בר כוכבא  פתח תקווה אפרידר 5שד' ירושלים  אשקלון

שד' יוהנה  באר שבע
 32ז'בוטינסקי 

 צוק יצחק א.ת. מסחרי  צור יצחק  נווה זאב

 קרית שמונה 93שד' תל חי  קרית שמונה בית שאן  א.ת. צפוני  בית שאן 
 ראש העין 13המרץ  ראש העין מרכז ביג שד' יגאל אלון בית שמש

 סיטי קרית ראשון 29החלמונית  ראשון לציון  פינת קיבוץ גלויות  1הרצל  גן יבנה 
 ראשון לציון  10השירה העברית  ראשון לציון  גבעתים יהלומים  1כורזין  גבעתיים 

    קארה-כיכר חמוד אל 672דרך ראשית  דליית אל כרמל
 ראשון לציון  29שמוטקין  ראשון לציון  אזור תעשייה 3החושלים  הרצליה 
 פ. רח' מדר, שרונה 2דרך ירושלים  רחובות הרצליה ליד הבית 50רבי עקיבא  הרצליה 
 רמלה 10קלאוזנר  רמלה לב הרצליה  2בן גוריון  הרצליה 

 מנחם-קרית 1אבא אחימאיר  רמלה לוין  חדרה 10צה"ל   חדרה
 א.ת. דרומי  קניון פנינת הנגב  שדרות 300ח'  2המרגנית  חולון 
 מגדלי תל אביב 20נחלת יצחק  תל אביב  טבעון 16קק"ל  טבעון

 תל אביב  76לה גרדיה  תל אביב  מרכז מסחרי  4דרך המרכז  כוכב יאיר 
 תל מונד 8בני דרור  תל מונד כפר סבא  21השקמה  כפר סבא 

    גני אביב 14ארבע עונות  לוד
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 פריסת סניפי מגה בעיר 
 

 איזור כתובת עיר איזור כתובת עיר
 בת גלים  37העלייה השנייה   חיפה  קניון אבן יהודה 41המייסדים  אבן יהודה

 מ. מסחרי, אשדוד,   14תמוז  אשדוד
 רובע י"ב

, מרכז 134שד' הנשיא  חיפה 
 הכרמל

 אודיטוריום חיפה 

 מגדלי כרמל 20חנה סנש  חיפה  מ. כלניות, איזור ח'  שד' מנחם בגין אשדוד
 אלנבי , פינת בית"ר4ינובסקי  ירושלים  הצרכנייה youאשדוד ד'  25רוגוזין  אשדוד

רמת בית הכרם, מול  1אבי זהר  ירושלים  אשקלוןקניון שמשון, לב  40ההסתדרות  אשקלון
בית חולים שערי  

 צדק
 מ. מסחרי, כפר יונה 44שד' מנחם בגין  כפר יונה  מ.מסחרי  רובע א'   37דרך הנחשונים  אריאל 

 קניון כפר יונה 6שרת  כפר יונה  צפון באר שבע 101אברהם אבינו  באר שבע
 קניון ערים 20כצנלסון  כפר סבא  שבע שכ' ט' באר  42שד' ירושלים  באר שבע
 צומת העלייה, רון  2יעקב כהן  כפר סבא  קניון אביה, רובע ו' 49רח' מבצע יואב  באר שבע

 מזכרת בתיה  8שד' אליהו  מזכרת בתיה  בת ים 5רח' עוזיאל  בת ים
מ. מסחרי רננים   1נחל קדומים  מכבים מגדל נחום  65שד' העצמאות  בת ים

 מכבים
 קיבוץ נצר סירני 1אבנר בן נר  נס ציונה  רמת יוסף  20מבצע סיני  בת ים
גבעת 

 שמואל
 מ. מסחרי רמת אילן,   1האורנים 

 בר אילן
קניון אלוני השרון,   26טום לנטוס  נתניה

 קרית השרון
 גבעתיים 

 
 162דרך בן גוריון 

 
 גבעתיים 

 
 נתניה 29ירושלים  נתניה

 מרכז נתניה 14שטמפפר  נתניה גבעתיים קניון  71ויצמן  גבעתיים 

 נתניה גבעת סביון 78הגליל  גני תקווה
 

 שד' בן גוריון פינת שז"ר
 

 קניון עיר הימים 
 רמת פולג נתניה 

 אזורים נתניה 14גרינבאום יצחק  נתניה מ. מסחרי  1הנשיא  דימונה

 נתניה פינת שלום עליכם  58בן גוריון  הוד השרון 
 

 32הרב קוק 
 

פינת רח' סולומון, 
 לב נתניה

 הרצליה  2הדר  הרצליה 

 חפץ חיים  28רח' הרצל  פתח תקוה נווה אמירים 82בן גוריון  הרצליה 

כיכר הציונות, רח'  הרצליה 
 34טל -זוהר

 בילינסון  13קפלן  פתח תקוה הרצליה פיתוח 

 אבניאלפינת רח'  73שטמפפר  פתח תקוה נוף ים 10רח' שער הים  הרצליה 
 הנשיא קרית אונו  57הנשיא  קרית אונו  נווה עמל  19כצנלסון  הרצליה 

 קניון קיראון 35שלמה המלך  קרית אונו  נוף זיכרון יעקב 1הכובשים  זכרון יעקב
 בית וגן 10העצמאות  קרית אתא  בית אליעזר 21העצמאות  חדרה
קניון הבאר, נווה  15ישראל מורשת  ראשון לציון  כיכר ויצמן 48סוקולוב  חולון 

 שיקמה
 נווה כרמית 65ז'בוטינסקי  ראשון לציון  מב. נאות רחל 36אילת  חולון 
 גני העיר  15דרך ירושלים  רחובות נאות שושנים 104ההסתדרות  חולון 
 youהצרכנייה של  45שד' הרצל  רמלה רמת בגין 12גרינברג  חיפה 

 מר. רמלה
 רווה רמת גן 113עוזיאל  רמת גן שכונת כרמליה 3אלכסנדר ינאי  חיפה 
    רמות אלון 31יגאל אלון  חיפה 
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 המשך  -פריסת סניפי מגה בעיר  

 
 איזור כתובת עיר איזור כתובת עיר

 רמת הטייסים  4עודד  תל אביב  רמת אפעל (בית אבות)  2שד' הארזים  רמת גן
 תל אביב  30אבן גבירול  תל אביב  רמת אפעל מרכז  16שד' האורנים  רמת גן
 תל אביב  46-48יהודה מכבי  תל אביב  אואזיס  75הרצל  רמת גן
 ת"א לב דיזינגוף 65דיזינגוף  תל אביב  רמת גן 2הרוא"ה  רמת גן

פינת אלטרמן,  15לאה  תל אביב  זרובבל 33סוקולוב  רמת השרון
 נאות אפקה

 רמת החייל 13מרכוס ד. מ.  תל אביב  מ. מסחרי קרית שרת  1התקומה  רעננה 
 נווה אביבים 13אופנהיימר  תל אביב  מרכז רעננה 114אחוזה  רעננה 
 מגדלי דוד 12אורי  תל אביב  שיכון ותיקים 11ההסתדרות  רעננה 

 מעוז אביב 209בני אפרים  תל אביב  תל אביב  48פנקס  תל אביב 
 אביב ג'רמת  35אבא אחימאיר  תל אביב  תל אביב  25עמק הברכה  תל אביב 
/ דוש   10ניסים אלוני  תל אביב 

 דרך נמיר /
 כפר שלם  10מעפילי אגוז  תל אביב  צמרות

הדר יוסף, פארק   7שלום אש  תל אביב  כיכר דיזינגוף 7כיכר דיזנגוף  תל אביב 
 הירקון וקסמן 

,  17פינת וייסבורג  2גרופית  תל אביב  תל אביב  20ויצמן  תל אביב 
 רמות צהלה 

נאות אפקה, תל   8בקר אהרון  תל אביב    
 ברוך

 
 פריסת סניפי שוק מהדרין

 
 איזור כתובת עיר איזור כתובת עיר

 נווה יעקב 6גדליה נוימן  ירושלים  אלעד 32בן זכאי  אלעד
פינת עובדיה בר תנור,  שמעון בן שטח אלעד

 מרכז רימון 
  –כוכב יעקב  1רח' הכסף  כוכב יעקב

 מהדרין
 מגדל העמק 39ניצנים  מגדל העמק בית שמש 23השורק נחל  בית שמש

מודיעין  מהדרין  –בית אל  34הראי"ה  בית אל
 עילית 

 קריית ספר  2שד' יחזקאל 

פינת סמילנסקי, נאות   5הילל יפה  חדרה
 חן

-נתניה ליד הבית  12האר"י  נתניה
 מהדרין

 עמישבש.  96דרך מנחם בגין  פתח תקוה חיפה  97/95רח' הרצל  חיפה 
 ק. אתא ליד הבית  42העצמאות  קרית אתא  טבריה 113יהודה הלוי  טבריה

 מרכז גולן 198אחוזה  רעננה  שכונת ק. משה 6ריינס  ירושלים 
 תל כביר 45גרינבאום  תל אביב    

 
 מגה מרקטפריסת סניפי  

 
 איזור כתובת עיר איזור כתובת עיר

    רעננה  12זרחין  רעננה 
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