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 מת רשתות שיווק ומכולות בעמק חפררשי

 6.4.20 -יוםמעודכן ל

 

מספר 

 סידורי

 פעיל טלפון מיקום שם הסופר

 פעיל 050-5878860 מכמורת אלונית מכמורת 1

 פעיל 09-8669333 קניון אם הדרך סטופמרקט 2

 פעיל 09-8663584 כפר ויתקין פוליצר 3

 פעיל 09-8663311 חבצלת השרון מרקט חבצלת 4

 פעיל 09-8622666 אביחייל צרכניית אביחייל 5

 פעיל 09-8876345 בית יצחק מרכולית בית יצחק 6

 עילפ 09-8612877 כפר ידידיה כפריה של שוופס 7

 פעיל 054-5838499 אלישיב מינימרקט אלישיב 8

 פעיל 04-6301033 כפר הרואה סופר הרואה 9

 פעיל 050-5431131 חוגלה צרכניית חוגלה 10

 פעיל 04-6365285 חרב לאת צרכניית חרב לאת 11

 פעיל 052-6436320 אחיטוב אלונית אחיטוב 12

 פעיל 04-6441999 אמץ צרכניית אמץ 13

 פעיל 054-5438405 גן יאשיה סופר אלונית 14

 פעיל 050-2786856 המעפיל מרכול המעפיל 15

 פעיל 0522097078 בחן בחןצרכניית  16

-1-800-565 בת חפר שופרסל בת חפר 17

656 

 פעיל

מרכז מסחרי משמר  סופר אלונית  18

 השרון

 פעיל 09-8946679
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 פעיל 04-6368413 גבעת חיים מאוחד כלבולית גח"מ 19

 פעיל 04-6247773 פארק תעשיות שופרסל דיל 20

 פעיל 04-6179000 פארק תעשיות טיב טעם 21

 פעיל 09-8985034 עולש צרכניית עולש 22

 פעיל 054-8161462 עין החורש מרכול עין החורש 23

 פעיל 09-8986641 בארותיים צרכניית בארותיים 24

 פעיל 09-8986172 בורגתה צרכניית בורגתה 25

 פעיל 09-8941520 חניאל צרכניית חניאל 26

 פעיל 09-8986632 כפר מונאש צרכניית כפר מונש 27

 פעיל 09-8946207 בית הלוי בית הלויצרכניית  28

 פעיל 098664114 חופית ילו חופית 29

 פעיל 09-8631239 צומת רופין ילו רופין 30

 פעיל 098631285 בית יצחק ילו בית יצחק 31

 פעיל 098637734 פארק התעשיות חנות נוחות סונול 32

 

 

 


