רשימת הרשתות והחנויות לשימוש בכרטיס
צרכנית בית עריף ,בית עריף
א מיני מרקט מורו ,עבד אל רחמן  ,34אבו גוש
מרכולית בית קמה ,בית קמה
צרכנית אביגדור ,אביגדור
צרכניית בית שקמה ,בית שקמה
צרכניית מושב אביחייל ,אביחיל
מינימרקט בית בכפר ,ביתן אהרן
שפע אסרף ,אבני חפץ
סופר דעדוש ,בן זכאי
סופר אשכול בר אור בע"מ ,אבשלום
צרכנית בן שמן ,בן שמן
מינימרקט השקדיה ,אדרת
צרכנית בני דרום ,בני דרום
סופר סופר אודים ,אודים
מינמרקט בן יצחק ,מנחם בגין  ,3בני עייש
צרכניית אמץ ,אומץ
סופר אלוני בע"מ ,בני ציון
כלבו  -אור הנר ,אור הנר
סופרמקרט צרכנית בני ראם ,בני ראם
מכולת יוסי ,אורות
צרכניית בניה ,בניה
סופר קניונית ,אורים
מרכולית ,בצרה
צרכניה ,אחיסמך
מינימרקט מושב בקוע ,בקוע
מינימרקט אחיעזר ,אחיעזר
מכולת יחדיו ,ברוש
מרכולית ,אייל
שיווקית ברכיה-קואופשופ ברכיה ,ברכיה
מכולת איתמר ,איתמר
ברכיה,ב רכיה
צרכניית איתן ,איתן
סופר זול ברקן ,ברקן
סופר זול אלון מורה ,אלון מורה
סופר זול ברקן ,ברקן
צרכניית אלון שבות ,אלון שבות
צרכנית ברקת ,ברקת
מינימרקט אליכין ,אליכין
מכולת בת עין ,בת עין
צרכנית אלישיב ,אלישיב
צרכניית המושב ,אלישמע
ג פירות וירקות גיוסי ,ג'לג'וליה
צרכניה אלעזר ,אלעזר
סופר מרקט האחים גיוסי ,ג'לג'וליה
קואופ שופ בכפר ,אמונים
מיני מרקט גאולים ,גאולים
מגוון קהילה ,ארז
קואופ שופ בכפר ,גבולות
סופר אשלים ,אשלים
קניונית ,גבים
מכולת אשתאול ,אשתאול
מרכול גבעת ברנר ,גבעת ברנר
כל לי ,המכבים  46גבעת זאב
ב כולל סטור ,באר טוביה
מינימרקט אלרן,שבט בנימין  13גבעת זאב
אמינוב מרקט,תלמי מנשה אליהו  ,12באר יעקב
כולבולית ,גבעת חיים (מאוחד)
פוד מרקט באר שבע,טבנקין  ,12באר שבע
גבעת חן צרכניה ,גבעת חן
פוד מרקט גילת,יוחנן הורקנוס  ,1באר שבע
צרכניית גבעת יערים ,גבעת יערים
שוקה מרקט גילת,נאות הככר  ,10באר שבע
סופר הגבעה ,גבעת ישיעהו
אלמשהדאוי קינג סטור ,קישון  ,3באר שבע
תקווה מרקט ,גבעתי
סאלח דבאח ובניו ,שומרי הברית  ,4באר שבע
מכולת גבעם ,גברעם
צרכניית בארותיים ,בארותיים
מכולת ,גזר
מכולת בארי ,בארי
מינימרקט גיאה ,גיאה
מחסני מזון  -חינם פלוס בע,בורגתה
גילת מרקט ,גילת
צרכניית בחן ,בחן
מושב גילת ,גילת
מושב בטחה ,בטחה
צרכנית גינתון ,גינתון
סופר זול בית אל ,בית אל
כלבו גלאון ,גלאון
מינימרקט בית אלעזרי ,בית אלעזרי
פרש מרקט גליל ים ,גליל ים
כל לי  -בית אריה ,בית אריה
צרכנית גמזו ,גמזו
כלבו בית גוברין ,בית גוברין
צרכניית שלום ,גן הדרום
צ .בית גמליאל ,בית גמליאל
סופר סופר גן חיים ,גן חיים
סולימן מרקט,הזית  ,30בית דגן
צרכנית גן יאשיה ,גן יאשיה
סופר סופר,טרומפלדור  ,20בית דגן
סופר סופר גן שורק ,גן שורק
מכולת בית זית ,בית זית
כלבו שילר ,גן שלמה
קואופ שופ בכפר ,בית חורון
צרכניית לחם זית ,גנות
צרכנית בית חלקיה ,בית חלקיה
כלבו געש ,געש
צרכנית בני ,בית חנן
מרכולית ,גרופית
סטופ מרקט סניף בית חרות ,בית חרות
תוצרת הארץ ,בית חשמונאי
ד כלבו דביר ,דבירה
צרכנית בית ינאי ,בית ינאי
מרכולית דורות ,דודות
צרכנית בית נחמיה ,בית נחמיה
ה הכפריה של שוויק בע"מ ,הדר עם
כל בו בית ניר ,בית ניר
סופר הכיכר,סוקולוב  ,15הוד השרון
צרכניית בית עובד ,בית עובד
צרכניית הודיה ,הודיה
צרכניית סבן יששכר ,בית עוזיאל
כל לי  -הר הדר ,הר הדר
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צרכניית זהר ,זוהר
כלבו זיקים ,זיקים
בסט מרקט בכפר ,זכריה
סופר חסר בע"מ ,זמר אזה"ת
מכולת ,זרחיה
צרכניית מושב זרחיה ,זרחיה
צרכנית חבצלת ,חבצלת השרון
סופר אונליין ,חגור
צרכנית חגלה ,חגלה
מכולת חולדה ,חולדה
סופר מרקט חאמד ,שכונה  4חורה
פיקנטי חורה בע"מ,שכונה  7חורה
תורת חסד חזון יחזקאל ,חזון יחזקאל
חיננית מרקט ,חיננית
אלי כהן ,חלץ
סופר סופר חמד ,חמד
צרכנית חניאל ,חניאל
מכולת מכל הלב ,חפץ חיים
מכולת חצב ,חצב
כלבו חצרים ,חצרים
צרכנית חרות ,חרות
סופר חשמונאים ,חשמונאים
בראון מרקט בע"מ ,אלאמל
סופרמרקט יונס ובניו ,טייבה תד 1536
גרין טאון פארם בע"מ ,כניסה דרומית
ג'וד פלסט פארם,אלסלם ,טירה
מינימרקט רנא,מרכז ,טירה
בית קליית אלמג'ד,ראשי ,טירה
מינימרקט טירת יהודה ,טירת יהודה
מכולת טל שחר ,טל שחר
כל בו טללים ,טללים
סופר זול נריה ,טלמון
מינמרקט לב המושב (מכולת יגל) ,יגל
קואופ שופ בכפר ,יד חנה
מרכול יד מרדכי ,יד מרדכי
צרכניית יד נתן ,יד נתן
הסופר של אמיר ,החורש  4יהוד
פרש מרקט יהוד,ויצמן  ,33יהוד מונסון
מרכולית ,יהל
פונדק יטבתה ,יטבתה
חג'בי שלום-צרכניית יכיני ,יכיני
סופר אדלה ,ינוב
צרכנית יסודות ,יסודות
קואופ שופ בכפר,יצהר
צרכניית יציץ ,יציץ
מיני מרקט יקיר ,יקיר
ש.א שווק ומסחר,נחל צין  ,12ירוחם
 ,Melon-Beit Haninaבית חנינא החדשה,
ירושלים
מיני מרקט אללמוכבר,ג'בל מוכבר ,ירושלים
בלדי סופרמרקט ,גיסר אל ניסף ,ירושלים
 ,Melon - Hillelהלל  ,12ירושלים
 ,amin abu zaharaהנביאים  ,10ירושלים
סופרמרקט אבו גרביה ,ואדי אלגוז ,ירושלים
תנור ,ואדי גוז  ,10ירושלים
התנור ,חאנקה ,ירושלים

סופר זול מעלה אפרים ,מעלה אפרים
סופרמרקט עסאכרה ,מדינה מונוורה ,ירושלים
סופר זול מעלה לבונה ,מעלה לבונה
בית חסד יחיאל  ,2001מינץ בנימין  ,6ירושלים
סופר זול מעלה לבונה ,מעלה לבונה
אלסאלם אבו גרבייה ,צור בחר ,ירושלים
שוהם שיווק וצרכנות ,מעלה מכמש
סופרמרקט אבו גרביה ,ראס אל עמוד,ירושלים
סופר סופר כפר מע"ש ,מעש
צרכנייה יתד ,יתד
צרכניית מצליח ,מצליח
כ מרכולית כוכב ,כוכב השחר
צרכנית מצפה יריחו ,מצפה יריחו
קואופ שופ בכפר ,כיסופים
הסלסלה,עין עובדה  ,1מצפה רמון
מכולת ( סופר כסיפה ) ,כסיפה
כל לי  -מצפה שלם ,מצפה שלום
צרכנית הכפר ,כפר אדומים
מצפה שלם מרכולית ,מצפה שלם
מכולת כפר אוריה ,כפר אוריה
צרכנייה ,מרכז שפירא
צרכניית כפר בילו ב ,כפר ביל"ו
כל בו משאבי שדה ,משאבי שדה
סופר סאמר,צלאח א דין  ,32כפר ברא
סופר משגבית ,משגב דב
צרכנית כפר דניאל ,כפר דניאל
צרכניה ,משואות יצחק
צרכניית כפר הנגיד ,כפר הנגיד
צרכניה האלה ,משמר איילון
סופר כפר הס ,כפר הס
מיני מרקט הנגב ,משמר הנגב
סופר כפר הרוא"ה ,כפר הרא"ה
סופר  -משמר השבעה ,משמר השבעה
צרכנית כפר הריף ,כפר הרי"ף
צרכנית משמרת ,משמרת
סופרמרקט פוליצר כפר ויתקין ,כפר ויתקין
מכולת משען ,משען
צרכניה מטעמי הדרום ,כפר ורבורג
מכולת אהרן כהן ,כפר חב"ד
נ מכולת ,נאות הכיכר
דגי שניאורסון ,כפר חב"ד
קואופ שופ ,נבטים
צרכנית דב ליפסקר ובניו ,כפר חב"ד
סופר נגבה ,נגבה
סופר זול שאול בייץ ,כפר חב"ד
צרכניית נהורה ,נהורה
שייקביץ-מוצרי בשר ,כפר חב"ד
צורכניית וויויאן ,נהורה
עוף חב"ד בע"מ ,כפר חב"ד
צרכניית נוגה ,נוגה
ריבקין ירקות ,כפר חב"ד
סופר תורגמן ,נוה דניאל
צרכנית כפר טרומן ,כפר טרומן
צרכניית נווה אילן ,נווה אילן
צרכנית יעבץ ,כפר יעבץ
מינימרקט ארזים ,נווה ימין
מכולת כפר מונאש ,כפר מונש
צרכניה נווה מבטח ,נווה מבטח
כל בו כפר מנחם ,כפר מנחם
סופר זול נופים ,נופים
שוק קט ,כפר סירקין
סופר זול נופים ,נופים
קניונית הכפר,כפר עזה
שפע זול ,נחלים
אלמשהדאוי קינג סטור,כביש ראשי ,כפר קאסם
צרכניית נטעים ,נטעים
סופר מרקט האמין,רחוב מוהגרין ,כפר קאסם
מינימקרט ניצן ,ניצן
צרכניה כפר שמואל ,כפר שמואל
צרכניית קדש ברנע ,ניצני סיני
מכולת כרם שלום ,כרם שלום
פמילי מרקט ,ניצני עוז
כלבו כרמי יוסף ,כרמי יוסף
מרכולית ניצנים ,ניצנים
קואופ שופ בכפר ,כרמי צור
כלבו ,ניר אליהו
צרכנית ניר בנים ,ניר בנים
ל פוד מרקט,עין עובדת ,להבים
צרכנית ניר גלים ,ניר גלים
מוטי מרקט ,צמח צדק  ,1לוד
מכולת ניר חן ,ניר ח"ן
מכולת לוזית ,לוזית
כלבו ניר יצחק ,ניר יצחק
מרכולית ,לוטן
מרכולית ניר עוז ,ניר עוז
מכלת ומאפיית הכיכר,שכונה  ,1לקיה
סופר דהן ,ניר עם
אבו עסה נכסים רשת מחסני שוק הכפר,שכונה
דהן בקיבוץ ,ניר עם
 ,1לקיה
צרכניית ניר צבי ,ניר צבי
מ מינימרקט מבועים ,מבועים
מכולת נס הרים ,נס הרים
אסור שושנה  -מכולת העוגן שושנה ,מבטחים
סופר זול נעלה ,נעלה
כלבו מבקיעים ,מבקיעים
סופר זול נעלה ,נעלה
מינימרקט אשר ,מגשישמים
כלבו נען ,נען
סופר צין ,מדרשת בן גוריון
סופר זול נריה ,נריה
צרכנית מושב מזור ,מזור
צרכנית עמית ואפיק ,נתיב העשרה
מרקט מחולה ,מחולה
ס סופר סימה,הנוף  ,33סביון
כל לי  -מיתר ,מיתר
צרכניית סגולה ,סגולה
צרכניית מנוחה ,מנוחה
כלבו סופה ,סופה
מכולת מסלול ,מסלול
צרכניית ספיר ,ספיר
פוד מרקט,יהלום  ,10מעלה אדומים
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זגינה מרקט,ראשי ,רהט
צרכניית סתירה ,סתריה
סופרמרקט החיסכון,ראשי ,רהט
צרכניית עולש ,עולש
אקסטרא מרקט,שכ  3בית  ,110רהט
צרכנית עזריאל ,עזריאל
מינמרקט סיאם,שכונה  ,25רהט
צרכניית עזריה ,עזריה
מכולת שריף,שכונה  7בית  ,53רהט
צרכניית עידן ,עידן
מינימרקט אלראזי,שכונה אלראזי ,רהט
צרכניית קם ,עין הבשור
סופר מרקט בלדי,שכונה מס  ,8רהט
צרכניה קם ,עין הבשור
כלבו רוחמה ,רוחמה
כל בו עין השלושה ,עין השלושה
צרכנית רנתיה ,רינתיה
סופר מרקדו ,עין ורד
מינימרקט רמות מאיר ,רמות מאיר
מכולת הדקלים ,עין נקובה
סופר אופיר ,רמת רזיאל
כללי  -עי"ל  -תמר ,עין תמר
מרכולית ,רמת רחל
מכולת עלי זהב ,עלי זהב
מכולת רנן ,רנן
סופר אשכול בר אור בע"מ ,עמיעזו
מינימרקט רשפון ,רשפון
צרכנית יוסף את יעקב,לוין פנחס  ,14עמנואל
ש קואופ שופ בכפר ,שבי שומרון
צרכנית יוסף את יעקב,מרכז מסחרי ,עמנואל
מכולת (אלראד ) ,שגב שלום
צרכניית ערוגות ,ערוגות
צרכניית שדה דוד ,שדה דוד
מכולת האחים 118,ערערה בנגב
מכולת מפגשים שדה ורבורג ,שדה ורבורג
אבו קוש יוסוף,ראשי ,ערערה בנגב
שדה יואב מרקט ,שדה יואב
סופר סופר עשרת ,עשרת
מינימקרט תהילה ,שדה משה
צרכניית פארן ,פארן
צרכניית שדה ניצן ,שדה ניצן
צרכניית פדיה ,פדיה
מכולת זנזורי אהרון ,שדה עוזיהו
צרכניית פטיש ,פטיש
מינימרקט עמית ,שדה צבי
יאיר סבח ,פעמי תש"ז
סופר חי מעגלים בע"מ ,מעגלים
צרכנית פצאל ,פצאל
סופר שלום ,שדי חמד
מכולת צאלים כל בו ,צאלים
דהן בשכונה ,ברית ערים,ברית ערים  ,85שדרות
סופר סופר צופית ,צופית
סופר דהן חנניה בע"מ ,הרצל  ,41שדרות
צרכניית צופר ,צופר
סופר דהן בשכונה ,משה רבנו  ,12שדרות
מינימרקט צוריאל ,צור הדסה ,דפנה 2
מזרחי ניב ,שואבה ,המיסדים 1
צרכניית יאיר ,צפריה
כלבו שובל ,שובל
כל בו צרעה ,צרעה
סופר ברכה ושפע שומריה ,שומריה
מינימרקט קדומים ,קדומים
וילג' מרקט,שורש ,החרוב 1
צרכנית קדר ,קדר
מרכול שעלבים ,שלעבים
צרכניית קדרון ,קדרון
מרכולית בית יצחק ,שער חפר
צרכניה קוממיות ,קוממיות
טופ מרקט ,שערי תקוה
אלמשהדאוי קינג סטור,כביש ראשי ,קלנסווה
צרכניה שפיר מרקט ,שפיר
ברכת יגל רפאל,א"ת קרית ארבע
צרכנית שקד ,שקד
סופר דקל,בניין המועצה קרית ארבע
צרכניית שקף ,שקף
ברכת יוסף,קרית יערים ,הגר"א 2
פלוס מרקט ,שריגים
מכולת מיכאלי,שד ירושלים  151קרית מלאכי
ת מכולת תדהר ,תדהר
היפר בן דוד,שד` ירושלים  151קרית מלאכי
צורכניית תדהר ,תדהר
פרי למהדרין,שדרות ירושלים  151קרית מלאכי
נדב פי  ,2תומר
סופר זול ,קרית נטפים
קואופ שופ בכפר ,תימורים
קואופרטיב ,קרית ענבים
סופר כל תירוש ,תירוש
מרקט מהצרי,הרצל  ,40קרית עקרון
מרכולית תל יצחק ,תל יצחק
סופר הכיכר סניף גינות שומרון ,קרני שומרון
מינימרקט אלעסם ,תל שבע
כל בו רבדים ,רבדים
צרכניית תלמי אליהו ,תלמי אליהו
כלובלית ,רביבים
מרכל תלמי יוסף ,תלמי יוסף
כלבולית ,רביבים
צרכנית תלמי יחיאל ,תלמי יחיאל
סיטונאות זגינה,אזור התעשייה ,רהט
סופר מרקדו ,תנובות
דגי חוט,דרך אלסלאם ,רהט
קואופ שופ בכפר ,תפוח
אבו סגיר סחר כללי,מרכז מסחרי ,רהט
צרכנית תקוע ,תקוע
רחמי שיווק ,קניון רהט ,מרכז מסחרי ,רהט
מכולת מושב תרום ,תרום
מרכז דגי רהט,מרכז מסחרי ,רהט
מלאחי מרקט ,צמוד לבנק מרכנתיל ,רהט
מכולת אלבלד ,קניון חנות  ,25רהט
שוק קניון לאפי ,קניון לאפי ,רהט

ובנוסף ניתן להשתמש בתווים ברשתות הבאות בכל רחבי הארץ:
אושר עד ,בר כל ,ויקטורי ,חסד לאלפים ,יוחננוף ,יינות ביתן ,כולל סטור ,מחסני השוק ,מעיין  ,2000נתיב החסד ,סופר ספיר ,קינג סטור ,שופרסל ,שוק העיר

