
עמדות שירות 75+ "זהב קו"
שם עמדהכתובת עיר

מתוק בכיכר אופקיםהרצל 61אופקים
סופר בן גוריוןרחבת הארי 1אופקים
סופר צבריחפץ חיים 51אופקים
מינימרקט הגיסים בעמיצחק שדה 16אזור
GMTשדרות התמרים 36אילת

הפינה של חגי סניף שמאישמאי 1אלעד
נתיב החסד הריף-אלעדהריף 1אלעד
איליה רשתות מזוןרוגוזין 1אשדוד
אשדוד רובע ז' גינה דלתאיסמין 1אשדוד
בר כל טוב ינאיינאי 7אשדוד
ברכת יוסף אברמסקיאברמסקי 5אשדוד
טורונטויהודה המכבי 6אשדוד
כלבו שופ איזור ז'רשבי 15אשדוד
מאפיית הנשיאיהודה הנשיא 8אשדוד
מעדני השבתהרותם 29אשדוד
נתיב החסד הורקונוס 8הורקונוס 8אשדוד
סופר מהדרין 1חטיבת הנגב 27אשדוד
סמינר קרית גת גורעובדה 68אשדוד
פנינת יא החדש אזור גשדרות הפלמח 20אשדוד
צרכניית מקור הטוב בע"מחטיבת כרמלי 3אשדוד
קיוסק ציונה החדשהפלמח 11אשדוד
רוגליתהורקנוס 22אשדוד
שופ מרקטהרותם 12אשדוד
מ.ג.ע תקשורתשדרות בן גוריון 29, תחנה מרכזיתאשקלון
מפגש הזהבדוד רמז 57אשקלון
מרקט סימון ודורהפורצים 1אשקלון

אור מתוקיצחק רגר 9באר שבע
התחנה המתוקהיצחק בן צבי 4באר שבע
טופ מרקטתחנה מרכזיתבאר שבע
על הדרך באר שבע חדש 2בן צבי 19באר שבע
פיצוחי אונילתחנה מרכזית יצחק בן צבי 24באר שבע
מפגש סערהברנר 1בית שאן
בי פיקסישעיהו הנביא 4בית שמש
ג'ינג' גרומןהחיד"א 5בית שמש
דלתא  צעועינוישראל גרוסמן 5בית שמש
הפינה המתוקה בית שמשנהר הירדן 1בית שמש
הפרגולהיצחק רבין 11בית שמש
מזליקוהשבעה 3בית שמש
מתוק זה אנחנונחל זוהר 10בית שמש
נהר הירדן תחננהר הירדןבית שמש



סערדלי דלתא גור ד כבן ציון אבא שאולבית שמש
קיוסק ב'' ש דלתא לגבן אישבית שמש
קיוסק קאיהכיכר נויימן 1בית שמש
קפה קובו חדשהרצל 37בית שמש

מזל מתוקאלעזר המודעי 5ביתר
ברכת הטלהרב יעקב מוצפי/ויזניץ 44ביתר עילית
ברכת ניסים לעדאוירבך 8ביתר עילית
חסדי רפאלנדבורנא 9ביתר עילית
קהל חסידים קרית גתקדושת לוי 15ביתר עילית

איט מרקט (אליק)זבוטינסקי 97בני ברק
ביסלהעזרא 4בני ברק
בית הממתקרבי עקיבא 89בני ברק
ברכל טוב חתם סופר 19חתם סופר 19בני ברק
ברכל מתתיהומתיהו 10בני ברק
ברכת השם סופרמרקט חדשסוקולוב 46בני ברק
ברכת השם רוזנהייםרוזנהיים 22בני ברק
גריש אחלה של מקוםזבוטינסקי 126בני ברק
דוד ויהונתןישראל אבוחצירה 7בני ברק
הכל למשפחהחזון איש 67בני ברק
הקיוסק העגול-מסלול העברהרבי טרפון 1בני ברק
זול פה-בני ברקירושלים 41בני ברק
חיים גולדברג -חזון אישחזון איש 43בני ברק
חסדי דוד המלךסמטת החייל 4בני ברק
כולם כאןדרך בן גוריון 31בני ברק
כושר פון רימוניםאהרנוביץ 12בני ברק
כלבו תהילה חדשרבי עקיבא 56בני ברק
מול איצקוביץהרב שך 3בני ברק
מיני זול בני ברקירושלים  27בני ברק
מינימרקט חסד ואמתרבי עקיבא 24בני ברק
מינימרקט רמת אלחנןגיבורי ישראל 11בני ברק
ממתקולדהרש"י 1בני ברק
מתוק מדבש בני ברקרבי עקיבא 108בני ברק
מתוקים מדבשכהנמן 64בני ברק
נוסקהאהרונוביץ 44בני ברק
נתיב החסד-כהנמן 150כהנמן 150בני ברק
נתיב החסד הרב קוקהרב קוק 11בני ברק
נתיב החסד יגאל אלוןיגאל אלון 12בני ברק
נתיב החסד פרדונועם אלימלך 2בני ברק
נתיב החסד קלישרקלישר 17בני ברק
עולם הסלולרזבוטניסקי 18בני ברק
עונג שבתנחמיה 2בני ברק
עשר תעשרקהילות יעקב 63בני ברק



פיצוחי אמונה בע"מ סניף חזון איש 87חזון אי"ש 87בני ברק
פיצוחי אמונה בע"מ סניף רבי עקיבא 66רבי עקיבא 66בני ברק
פיצוחי אמונה בע"מ סניף רבי עקיבא 86רבי עקיבא 86בני ברק
פיצוציית אדיר נקש-מכשיר 2ז׳בוטינסקי 174בני ברק
פנינת ראבדרבי עקיבא 98בני ברק
צוקערלך געשעפטאהבת שלום 16בני ברק
קיוסק ברכת השם (מסלול מכירות)ז'בוטינסקי 16בני ברק
קיוסק מזל וברכהעזרא 54בני ברק
מרקט המרכזמככז הכפרבסמ"ה
גבריאל שיאורט ישראל 36בת ים
לגוטין בע"מ (אלפא טורס)העצמאות 64בת ים
לגוטין בע"מ (אלפא פון) בלפור 62 בת יםבלפור 62בת ים
מזנון דניאלבלפור 127בת ים
מעדניה למשפחהעוזיאל 25בת ים
מעדניה רוסלקהבלפור 65בת ים
מפגש הנשיאאלי כהן 21בת ים
מפגש רוטשילדרוטשליד 20בת ים
קפה בלפורבלפור 85בת ים

זיד מרקטעומרג'סר א זרקא
מנדי טלקום מעבר תרמוקיהמעבר הל"הגוש עציון
מעבר מיתארמעבר מיטאר דהריהגוש עציון
מנצס דימונה סניף הנשיאשדרות הנשיא 2דימונה

ספיר על הדרךדרך רמתיים 86הוד השרון
בונבון בגיבורים בע"מהגיבורים 66חדרה
בתחנה אצל פפא2רמב"ם 4 (תחנה מרכזית)חדרה
מעדניית הגבעההרב בוזגלו 3חדרה
מפגש המזל חדרהחטיבת גולני 14חדרה
סמסםסימטת פרודים 1חדרה
פיצוציית הגבעההראשונים 26חדרה
סיטי מרקט י.ח.ר ההסתדרות חולון בע"מההסתדרות 106חולון
ק.ר מינימרקט ברכה בע"מאילת 58חולון
ש.ב חנות נוחות אימפריה בע"מאחד במאי 2 ( כיכר סטרומה)חולון
ש.ב. חנות נוחות בע"מדוב הוז 84חולון
חדש Lucky coffeeכיכר מאירהוף 24/6חיפה
א.צ סלולר com בעמצה"ל 10חיפה
אליהו מוביילמאירוף 5חיפה
ביומי מרקטהגיבורים 28חיפה
ברכת אהרוןארלוזורוב 32חיפה
ד"ר מובייל חדשחניתה 22חיפה
הנקודה החמה - חיפההרצל 39חיפה
טובלהדרך צרפת 63חיפה
טיקו מארסיהחלוץחיפה



כ.מ.ה אושרצפרירים 2חיפה
לוקסוס מרקטסירקין 32חיפה
לוקסוס מרקט החלוץהחלוץ 62חיפה
מינימרקט חורבחורב 16חיפה
מפגש הטוטו קרית חייםשדרות אח"י אילת 73חיפה
מפגש הפיגולינותהחלוץ 16חיפה
מרואןהרצל 17חיפה
נתיב החסד מיכאל 16מיכאל 16חיפה
עולם הממתקים חוף הכרמלהזורע 1חיפה
פינת הטיבהנביאים 4חיפה
צומת ספרים קניון חוצות המפרץ חיפהחוצות המפרץ צומת וולקןחיפה
קיוסק תקשורתהרצל 4חיפה

גם סטוק נווה שאנן ב"מטרומפלדור 44חיפה נווה שאנן
מזל לוטוהאגס 1חצור הגלילית

איזה יופישמעון דהן 21טבריה
הפיצוציה של מאור 1הנשיא וייצמן 18טבריה
ליקוקים גלידותאלחדיף5טבריה
מזנון אגדתחנה מרכזית טבריהטבריה
מכולת הקריהורנר 11טבריה
פיצוחי הירקון / עיר הפיצוחיםהירקון 1טבריה

טירת המזלביאליק 3טירת כרמל
כל בו אלןהגר"א 2טלסטון
סגנון של מזנוןשידלובסקי 2יבנה

יין בעיר אקספרסהתמר 4יוקנעם
מאפיית סנבלכביש ראשייפיע

Supermarket FREIJ Newבית חנינהירושלים

אחים יצחקהשומר 2, קטמוןירושלים
אייס קופייפו 224ירושלים
בני סופרון בע״מאורוגואי 42, קריית יובלירושלים
בראשית מרקטאברהם תלמודי 17ירושלים
ברכת יואלזכרון יעקב 1ירושלים
ברכת ניסים לעד נווה יעקבאבא אחי מאיר 2ירושלים
האמאלקימסוף דרך שכםירושלים
הקבלן מרקטהקבלן 41ירושלים
התחנה הסופית/ברכת התחנה - מרכזית ירושליםיפו 234 תחנה מרכזיתירושלים
יוניפון תקשורת בע״מ חדשהנביאים 7ירושלים
כאן זול בר אילןשמואל הנביא 103ירושלים
למען הקהילהאבן האזל 24ירושלים
מחסן הסלולר יחזקאליחזקאל 14ירושלים
מינימרקט שפעסן מרטין 27ירושלים
ממתקי אלחנןהמשורר אצ"ג 6, רמותירושלים
ממתקים בתחנה תחנה מרכזיתתחנה מרכזית ירושלים יפו 224ירושלים



מעבר  גלמהמעבר ג'למהירושלים
מעיין 2000 סניף כל טוב רכסרבי שלמה זלמן דרוק 52ירושלים
מעיין 2000 סניף סנדריהים סוף 17ירושלים
מתוק מדבשרבי ישראל נג'ארה 31ירושלים
נתיב החסד (ברכל) סניף פנים מאירותפנים מאירות 10ירושלים
סופר 20 זונפלדזונפלד 29ירושלים
סופר רק בשמחותמחנה יהודה 24ירושלים
סמינר החדש קבועקויפמן 4ירושלים
סנאק סטיישןקינג ג'ורג' 5ירושלים
ענק הסלולארקינג ג'ורג' 21, מרכז העירירושלים
ענק הפירות והירקותיחזקאל 33ירושלים
עץ התמרשמואל הנביא 64ירושלים
פיצוציית האחים ירושליםיפו 224, תחנה מרכזיתירושלים
פנחי דודיונה 26, גאולהירושלים
צרכניית דוד ויוסףעלי הכהן 10ירושלים
קומפיוטר אווסאלאצפהאני 3ירושלים
שוקולנדיפו 19, ליד העירייהירושלים
שיק הפסגההפסגה 50, בית וגןירושלים

קאסטלכניסת ראשיתכפר מנדא
בונבוןויצמן 62כפר סבא
יום ולילהויצמן 153כפר סבא
מקום טוב באמצעויצמן 108כפר סבא
נימניסויצמן 87כפר סבא
מסביב לשעון כרמיאלשדרות נשיאי ישראל 7כרמיאל
מפגש הפירמידהמורד הגיא 100כרמיאל

בסט קיוסק לודדוד המלך 9לוד
מינימרקט פנחסאלי כהן 12לוד
מרקט קובי חדששדרות דוד המלך 17לוד

סטופרמת יזראל 13מגדל העמק
בר כל טוב מסילות יוסף 21מסילות יוסף 21מודיעין עילית
בר כל טוב מסילות יוסף 34מסילות יוסף 34מודיעין עילית
בר כל טוב נתיבות המשפט 5נתיבות המשפט 5מודיעין עילית
נתיב החסד נתיבות המשפט 40נתיבות המשפט 40מודיעין עילית
סופר שווהריטבא 12מודיעין עילית
על הכיכרחפץ חיים 9מודיעין עילית
פוטו שפת אמת גור דלתאתרשישמודיעין עילית
שהכל החדששדרות יחזקאל 2מודיעין עילית
מגווןנתיבות המשפט 64מודיעין עלית

מאסטופ טו גו תחנה מרכזית נהריהגעתון 3 תחנה מרכזיתנהריה
אגוז תבליניםהחרוד 7נוף הגליל
מקום של מזלדרך החטיבותנוף הגליל
מתוק בלב חדשדרך החטיבות 30נוף הגליל



הבית של פיסטוקויצמן 12נס ציונה
אחים בישרפאולוס 6נצרת
אופיר סטורדרך השלום 16נשר

ברכל הרב מזוזהרב מזוז 1נתיבות
ברכל זבוטינסקי חדשזבוטינסקי 10נתיבות
האימפרייה של אביירושלים 1נתיבות
מאפיית נתיבות סניף רימוןהרב צבאן 2נתיבות
אלייב אלמיןויצמן 12נתניה
אספרסו מרכזית 3 חדשאלון צבי 7נתניה
ויקי מרקט נתניההרצל 42נתניה
מינימרקט גיליפתח תקווה 82נתניה
מכולת עמרםברטנורה 1נתניה
סיטונאות שיבנימין 7נתניה
ר. גורמה בע"מפנחס לבנון 30נתניה
קפה סנטרשלום הגליל 1עכו

אלקטרופוןשפריצק 2עפולה
מינימרקט סרוסיהנרייטה סולד 24עפולה
פינת המזל עפולהחטיבה תשע 32עפולה
אל אי וישמעון 37ערד
ברכת ישראל 1נתיב התמר 10ערד
מחסני מזוןשמעון 17ערד
מקס עשק גזריהודה 51ערד

חוואשימרכז הכפרפוריידיס
קפה בדרך -מנחם גונדבידרך הבנים 4פרדס חנה
אברהם ממתקיםברון הירש 22פתח תקווה
המקום של אודליהושע שטמפפר 16פתח תקווה
מאמוש 1(חדש)חיים עוזר 36פתח תקווה
קפה מומוהברון הירש 1פתח תקווה
רובין שפע בשרהברון הירש 9פתח תקווה
שפע זוליונה גרין 9פתח תקווה

ברכל צפת צהל חדשצהל 13צפת
טוטוויצמן 4צפת
סופר מאור חייםצהל 4צפת

קיוסקפה קרית אתאזבולון 9קריית אתא
קפה גושןשדרות משה גושן 2קריית מוצקין
חטיף 301רשי 11קריית מלאכי
קפלהארלוזורוב 3קריית שמונה
מפגש התחנה חדשזבולון 8קרית אתא
רואי חזיזה בע"מאינשטיין 14קרית אתא

לחם רפאלקרן היסוד 64קרית ביאליק
הפינה של נוריאלזלמן שז"ר 26\31קרית ים

לב המוסיקהבן גוריון 84קרית מוצקין



קפה מעיין(קרית מלאכי חדש)זבוטינסקי 22קרית מלאכי
המשרד קרית עקרוןהרצל 34קרית עקרון
אי מרקט סניף הרצלהרצל 63ראשון לציון
פיצוחי הקניוןז'בוטינסקי 16ראשון לציון

א.א שוקולד בע"מהרצל 185רחובות
מינימרקט בירו אברהםגבריאלוב 18רחובות
נאומרקטהרצל 105רחובות
סופר טוב והמטיב עזראעזרא 37רחובות
תן חיוךהרצל 31רחובות
ברכל רכסיםרימונים 1רכסים
ברכת שמייםהרב עובדיה יוסףרכסים
אבי בנגבהדרך נגבה 51רמת גן
טנגולנדרס 1רמת גן
מזנון גבאי-עופר גבאיעוזיאל 77רמת גן
פיצוחי לב העירז'בוטינסקי 125רמת גן
קפה בן גוריוןדוד בן גוריון 32רמת גן
הדקה התשעים רעננהאחוזה 118רעננה

GMT  BEST CHANGEלוינסקי 108, תחנה מרכזיתתל אביב

ד.ר.ב סחר ושיווקפעמונית 18תל אביב
זול פה בתחנהלוינסקי 116תל אביב
כל מטבע בע"מ kol matbeaאלנבי 106תל אביב
מזנון שרהלוינסקי 134תל אביב
מינימרקט אחים דבורה 1משה דיין 5תל אביב
מינימרקט בוריס (מכולת הקיריה)שדרות ישראל גורי 64תל אביב
מינימרקט לוינסקילוינסקי77תל אביב
ממתקים ומסיבות בע״מאלנבי 58תל אביב
מרכז הטוט והלוטואצל 51תל אביב
סופר הצומת תל אביבאצל 99תל אביב
סיטי מרקט לוינסקי 76לוינסקי 76תל אביב
סיטי מרקט לוינסקי 99לוינסקי 99תל אביב
סיטי מרקט סניף דרך שלמה 118דרך שלמה 118תל אביב
סיטי מרקט סניף הר ציון 45שדרות הר ציון 45תל אביב
פיצוץ בלח"ילח"י 14תל אביב
צומת ספרים - ברודצקיברודצקי 43תל אביב
קיוסק נתןקינג ג'ורג' 27תל אביב

אמרו מוביילנווה שאנן 30תל אביב יפו
הפינה המתוקה (חדש)לוינסקי 136תל אביב יפו
כלבו קשתקשת 3תל אביב יפו
לאקי קפהבית אל 12תל אביב יפו
מאפייה בוטיק העוגהלוינסקי 108תל אביב יפו
מפגש לי - תחנה מרכזיתלוינסקי 108 קומה 6תל אביב יפו
נון סטופהאצל 89תל אביב יפו



סיטי מרקט האצל ת''אאצל 3תל אביב יפו
סיטי מרקט טווינס לחילחי 36תל אביב יפו


