
 בס"ד

 LAVIE -רשימת חנויות 
 טלפון עיר כתובת שם החנות אזור

 08-8531114 אשדוד 2/5הבנאים  בית המשקאות של ציון אשדוד

 08-8551718 אשדוד 8יהודה הנשיא  מ. הרשקוביץ בע"מ אשדוד

 08-8554207 אשדוד 9תש"ח  שר המשקים אשדוד

 052-8222526 אשדוד סטאר סנטר 45ז'בוטינסקי  (9אשדוד ) -בנא מ.א שיווק בע"מ  אשדוד

 08-6758222 אשקלון א. תעשיה צפוני 11האופן  בית המשקאות של דורון אשקלון

 באר שבע
א.ב.מ שר המשקים משקאות 

  050-7694588 באר שבע 52רחוב העצמאות  בע"מ  באר שבע

 08-6276149 באר שבע 42בית אש"ל  אחים בוקובזה באר שבע

 באר שבע
מכירה  -אחים אוחיון בע"מ 

 08-6275964 באר שבע 2296ת.ד  2הנפח  ללקוחות

 08-6275964 באר שבע 2296ת.ד  2הנפח  אחים אוחיון משקאות בע"מ באר שבע

 02-5661595 אפרת 8מרכז מסחרי הדקל  ( בע"מ94סופר דיל מוצרי מזון ) בית שמש

 02-6244277 בית שמש יחזקאל הנביא סופר ברכת משה בית שמש

 בית שמש
אחים מ.ש.מ תורגמן בע"מ נווה 

 02-6419604 נוה דניאל מרכז מסחרי נוה דניאל דניאל

 -דיל וזול  בית שמש
קניון פארק  46דולב נחל 

 02-9994105 רמת בית שמש סנטר

   רמת בית שמש 48נחל קישון  18המרתף  בית שמש 

בני ברק 
רמת גן 

 גבעתיים
ניסן בנימין  -גרעיני עפולה

 03-6788867 בני ברק 111כהנמן  החזקות )בני ברק(

בני ברק 
רמת גן 

 03-5568316 בני ברק 62ירושלים  פורטו גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 03-5441441 בני ברק 5דסלר  גפנא בוטיק יינות )פלר ישראל( גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 050-4153097 בני ברק 18עזרא  משקאות ישראל גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 36168671 בני ברק 5פוברסקי  סופר רמת אהרון גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 03-5793150 בני ברק 4רבי עקיבא  סיטונאות אפרים א.י.א. בע"מ גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 03-6760036 בני ברק 63קהילת יעקב  עשר תעשר גבעתיים



 בס"ד

בני ברק 
רמת גן 

 03-5798820 בני ברק 14כהנמן  רחמני ראובן שיווק ישיר מזון גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 03-6779718 בני ברק 163כהנמן  שוק השומר בע"מ גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 03-5790460 בני ברק 37המכבים  אדוארד ובניו גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 03-5799923 בני ברק 23הרב קוק  שירת היין -יואב שוורץ גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 03-5706339 בני ברק 9ירושלים  משה דלח סיטונאים בע"מ גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 9092910 בני ברק 8מעינה של תורה  סופר בני תורה בע"מ גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 03-5799923 בני ברק 23הרב קוק  שירת היין -יואב שוורץ גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 03-5325588 גבעת שמואל 1יונה שפיצל  בר המשקאות גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 03-5325588 גבעת שמואל 1יונה שפיצל  בר המשקאות גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 03-6298640 רמת גן 13ביאליק  ווין רום ר"ג -א.ד יזמות גבעתיים

בני ברק 
רמת גן 

 03-5790460 רמת גן 109ביאליק  סניף ר"ג -אדוארד ובניו גבעתיים

גוש עציון 
  052-7029919 גוש עציון 9104/4צומת גוש עציון  גוש עציון -בנא מ.א שיווק בע"מ בית שמש

 דרום
נתיבות  -בנא מ.א שיווק בע"מ 

  054-8025019 נתיבות 2רחוב בעלי המלאכה  (15)

דרום 
 08-8654030 אשדוד רובע ו' 25/9דב גור  מארק משקאות קרוב

דרום 
 קרוב

א.ב.מ שר המשקים משקאות 
 050-7694588 ק. גת 12ישפרו סנטר חנות  קרית גת-בע"מ

חדרה 
 04-6343811 חדרה 80הרבט סמואל  ס.ה.ה. משקאות בע"מ וזכרון



 בס"ד

חדרה 
 וזכרון

סניף  -ס.ה.ה. משקאות בע"מ
 04-6451777 חדרה 35צה"ל  מיקס

חדרה 
 04-6200211 חדרה 7יקותיאל אדם  רסיבר בע"מ וזכרון

חולון בת 
 03-9641494 ראשון לציון 3הכרמל  טיטלמן משקאות ים ראשון

חולון בת 
 03-9641494 ראשון לציון 3הכרמל  טיטלמן משקאות ים ראשון

חולון בת 
 ים ראשון

גיל רשת חנויות בשר -גיל גורמה
 03-9664207 ראשל"צ 56הגדוד העברי  בע"מ 2005

חולון בת 
 ים ראשון

גיל רשת חנויות בשר -גיל גורמה
 03-9664207 ראשל"צ 56הגדוד העברי  בע"מ 2005

 04-9555595 חיפה מגדל הנביאים 2ר"ח חורי  מאי אחמד-מאי מרקט  חיפה

 04-7703388 חיפה 271שדרות ההסתדרות  קריות-סטופ מרקט בע"מ חיפה

 04-6334910 חיפה 40חניתה  פיימילי דהן מרקט בע"מ חיפה

 04-8677887 חיפה 28גאולה  שלח יזמות בע"מ חיפה

 חיפה
-מ( בע"2011א.ח. הרמיטאז' )

 סניף חיפה
מתחם מרכז  2קדושי יאסי 
  04-8350695 חיפה הקונגרסים

 04-8643330 טירת כרמל 2046ת.ד  13מוצקין  ניצן מותגי מזון ומשקאות בע"מ חיפה

 04-8643330 טירת כרמל 2046ת.ד  13מוצקין  ניצן מותגי מזון ומשקאות בע"מ חיפה

 04-8818900 מפרץ חיפה 116חלוצי התעשייה  טיב טעם רשתות בע"מ  קריות חיפה

 04-8701415 צומת ק. אתא 279ההסתדרות  מרכז המשקאות. חיפה

 04-8701415 צומת ק. אתא 279ההסתדרות  מרכז המשקאות. חיפה

 מרכז ביג 248ההסתדרות  בע"מ XOליקר מרקט  חיפה
צומת קיריית 

 04-8724333 אתא

 מרכז ביג 248ההסתדרות  בע"מ XOליקר מרקט  חיפה
צומת קיריית 

 04-8724333 אתא

 חיפה
קיריון  -בנא מ.א שיווק בע"מ 

 052-3100002 ק. ביאליק 192דרך עכו  (12)

 חיפה
ביג -יינות בעיר -מ.י.ק.י יינות 

   קריות מרכז ביג קריות קריות

 04-8402001 קרית ביאליק 1שד' ירושלים  בית הליקר של ערן בע"מ חיפה

 חיפה
רד משקאות זיו שלום נדל"ן 

 04-8581055 קרית חיים 94חלוצי התעשיה  בע"מ

חיפה 
 04-8773131 ק. ביאליק ק.ביאליק 25יוסף לוי  סופרמרקט על הדרך צפון בע"מ והקריות

חיפה 
 04-8773131 ק. ביאליק ק.ביאליק 25יוסף לוי  סופרמרקט על הדרך צפון בע"מ והקריות

 טבריה
רד פלורנס יזמות  -יין בעמק 

 050-6901125 טבריה מרכז מסחרי צומת צמח בע"מ

   טלז סטון 2הגרא  ברכת יוסף טלז בע"מ ירושלים

   ירושלים גאולה 3יעקב מאיר  יין ישמח ירושלים

 050-6318440  ירושלים מחנה יהודה64אגריפס   משקאות המשמח ירושלים



 בס"ד

 ירושלים
אדר ניסן תעשיות סיטונאות 

 03-7908080 ירושלים 25ירמיהו  ותפעול בע"מ

 02-6524447 ירושלים 31כנפי נשרים  אמן הגפן בע"מ ירושלים

 02-5370021 ירושלים 12מלכי ישראל  בע"מ 2011ב.ב. אקספרס מרקט  ירושלים

 ירושלים
ירושלים  -בנא מ.א שיווק בע"מ

(3) 
מול קפה נאמן ,  27האומן 
 08-9410921 ירושלים תלפיות

 02-6797420 ירושלים 55יוסי בן יועזר  55בר  ירושלים

  02-5823957 ירושלים 2דוד  הלל סיטון ירושלים

 02-6249888 ירושלים פינת הנביאים 72יפו  חומות היין ירושלים

   ירושלים גאולה 3יעקב מאיר  יין ישמח ירושלים

  052-7624235 ירושלים 18עלי הכהן  מרים דויטש-כלים סטור ירושלים

 מחסני רוזמרין בע"מ ירושלים
כביש פת  78שדרות דב הוז 

 02-5877754 ירושלים גילה

 02-5816888 ירושלים 6זוננפלד  מינימרקט ברכת יוסף ירושלים

 02-6424869 ירושלים 111הרב עוזיאל  מינימרקט עוזיאל בע"מ ירושלים

 02-5860218 ירושלים 81רמות פולין  מינימרקט רמות פולין ירושלים

 02-6423453 ירושלים בית וגן43הפיסגה   בע'מ 2000מרכול הפסגה   ירושלים

   ירושלים 44אגריפס  משקאות אגריפס בע"מ ירושלים

 050-6318440  ירושלים מחנה יהודה64אגריפס   משקאות המשמח ירושלים

  02-5823192 ירושלים 1גולדה מאיר  משקאות הצומת ירושלים

 ירושלים
 1990נישנושים כר אור שיווק 

 בע"מ
צומת שורש מרכז מסחרי 

 02-5332701 ירושלים מקדונלס

 02-6731141 ירושלים ירושלים 28דרך חברון  סופר דיל מוצרי מזון בע"מ ירושלים

 עולם היין והסיגר ירושלים
מסעדת מוסקט רחוב כנפי 

 02-6541041 ירושלים נשרים

 ירושלים
צרכניית אונגוואר אליאסיאן 

 02-5860669 ירושלים רמות 1וולנשטיין  ובניו

 057-8492233 ירושלים 2חבקוק  קדש יינות איכות יצחק הופשטיין ירושלים

 02-5867764 ירושלים 42בן יהודה  רמת יעקב נעמד בע"מ ירושלים

 02-5830775 ירושלים נווה יעקב 12רלס לוץ צ'א ש.נ.ר שיווק מזון בע"מ ירושלים

 08-9700000 מודיעין 45גינת יצחק רבין  סופר טוב הנר מזון בע"מ ירושלים

 תחנת דלק גיבעון החדשה מאפיית נחמה בע"מ ירושלים
פסגת זאב 

 02-6783077 ירושלים

 02-9943487 שילה ישוב שילה שלמה לויתן בע'מ ירושלים

 02-6240043 תלפיות 36מקור חיים  משקאות נחמיה ירושלים

 02-9931001   אלון שבות כל בו אלון שבות ירושלים

 02-5354127 מעלה אדומים 242ת.ד  4ככר יהלום  הבית של פיסטוק )כהן פאני( ירושלים

כפר סבא 
רעננה 

 053-6650650 רמת השרון 45אוסשיקין  בית הטבק והיין רמת השרון הרצליה

כפר סבא 
רעננה 

 03-9740004 רמת השרון 1ויצמן  סיאסטה רמת השרון הרצליה

 050-4144980 מודיעין עילית 38רשב"י  מתנות -לבבות מודיעין



 בס"ד

נהריה 
עכו 

   כרמיאל 96קק"ל  בסט לייבל כרמיאל

נהריה 
עכו 

 כרמיאל
-יינות בעיר ביג-מ.י.ק.י יינות 

   רגבה ביג רגבה רגבה

 09-8944861 א.ת תנובות א.ת תנובות מחסני מזון חינם פלוס בע"מ נתניה

 052-8318725 אור עקיבא א.תעשייה צפוני 11ההדס  ש.ש. וירג'יניה שיווק יין נתניה

 04-6388735 בנימינה 43האסיף  סיטונאות בנימינה נתניה

 04-6288306 גבעת עדה 9הראשונים  בע"מ 1903יבולי השדה  נתניה

   חדרה 11רוטשילד  אוליאל משקאות נתניה

 רבין -בע"מ  1982פוליצר חדרה  נתניה
שכ '  11רחוב יצחק רבין 

 04-6221584 חדרה ניסן

 04-6342646 חדרה 24רחוב רמב"ם  רמבם -בע"מ  1982פוליצר חדרה  נתניה

 בע"מ כרכור 1982פוליצר חדרה  נתניה
מרכז מסחרי  1רחוב הגליל 

 04-9120929 כרכור חלומות

 09-8625044 נתניה 6רחוב המיסדים  בית היין  נתניה נתניה

 נתניה -בע"מ  1דרינק סנטר  נתניה
פינת רח'  5גיבורי ישראל 

 09-7730541 נתניה האומנות

 טיב טעם רשתות בע"מ נתניה נתניה
א.ת דרומי  8158ת.ד 

 09-8928111 נתניה מתחם איקאה

 09-8341106 נתניה 7הרצל  שעות 24מינימרקט  נתניה

 09-7922209 נתניה 13סמילנסקי  מעדניה בסמילנסקי נתניה

 09-8823690 נתניה 98הרצל  עולם היין והטבק נתניה

 09-8629036 נתניה 1ברטנורא  עמריס גראסערי נתניה

 09-8822940 נתניה 4הרצל  פלח חיים נתניה

 077-8868900 נתניה 24דיזינגוף  צ'יסר מסיקה משקאות בע"מ נתניה

 09-8841741 נתניה קרית צאנז5דברי חיים   צרכנית שערי חסד בע'מ נתניה

 09-8625044 נתניה 6רחוב המיסדים  בית היין  נתניה נתניה

 09-8823690 נתניה 98הרצל  עולם היין והטבק נתניה

 09-8822940 נתניה 4הרצל  פלח חיים נתניה

 נתניה
מ חנות טיב טעם רשתות בע"

 04-6179000 עמק חפר 4רחוב המזח  מפעל

 נתניה
טיב טעם רשתות בע"מ קניון 

 דרורים
קניון דרורים, צומת בני 

  050-7230743 צומת בני דרור דרור

 04-6272528 צומת כרכור קניונע צומת כרכור עין שמר אלון החזקות בע"מ נתניה

 יין בכפר נתניה
מתחם תחנת דלק פז צומת 

 09-8910760 קדימה קדימה

 יין בכפר נתניה
מתחם תחנת דלק פז צומת 

 09-8910760 קדימה קדימה

 ( בע"מ2011א.ח. הרמיטאז' ) נתניה
מתחם עין המפרץ קיבוץ 

 04-9912572 קיבוץ עין המפרץ עין המפרץ



 בס"ד

 נתניה
 -בע"מ  1982פוליצר חדרה  

 04-6361820 קיסריה מרכז מסחרי קיסריה קיסריה

 077-4824152 תל מונד 41הדקל  נרגילה והיין בע"מבית ה נתניה

 054-5434319 נתניה א.ת. פולג 14האומנות  אמנון בורשטיין ובניו בע"מ נתניה

 עפולה
בית  -יינות בעיר -מ.י.ק.י יינות 

  050-9622022 בית שאן 1גן הבנים  שאן

   טבריה ביג פוריה מרכז מסחרי טבריה-יינות בעיר -מ.י.ק.י יינות  עפולה

 077-4007343 נצרת עילית 25הלולב  מ.י.ד.ע משקאות בע"מ עפולה

 עפולה
סניף  -מ.ח מרכז המזון בע"מ

  054-2340948 נצרת עילית 1רחוב העבודה  נצרת עילית

 052-5943111 עפולה 2ברנר  עולם המשקאות עפולה

 פרי הדס בע"מ עפולה
מרכז  3האקליפטוס 

   רמת ישי מסחרי

 04-6266610 רמת ישי 22הצפצפה  רשת בתי קלייה עודד בע"מ עפולה

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 03-6028888 יהוד 55ויצמן  סופר אדוארד בע"מ שומרון

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 שומרון

פתח תקוה  -בנא מ.א שיווק בע"מ 
 03-6023374 פתח תקוה 2רחוב הרב פינטו  (4)

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 שומרון

משקאות חינאוי ג'ורג' 
סניף פתח -( בע"מ2004חנויות)

 03-9219712 פתח תקוה 37גיסין  תקוה

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 03-9300508 פתח תקוה 25הברון הירש  משקאות מנדלסון שומרון

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 03-9300558 פתח תקוה 19סלור  אסף/אביחי -משקאות מנדלסון  שומרון

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 צרכניה עזרה וחסד בע"מ שומרון

שכ'  49רחוב עזרא ונחמיה 
 03-9092666 פתח תקוה עמישב

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 03-9341803 פתח תקוה 7גוטמן  משקאות הטורקי פ"ת שומרון
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פתח 
תקווה 

ראש העין 
 03-9089070 פתח תקווה 21מנחם בגין  היפר מור בע"מ שומרון

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 03-9221979 פתח תקווה יכין סנטר ויין דרופ בע"מ שומרון

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 03-9312631 פתח תקווה 6ברון הירש  משקאות איבגי )עמר אשר( שומרון

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 03-9130431 פתח תקווה 1הברון הירש  פתח תקווה -מתוק וחריף  שומרון

פתח 
תקווה 

ין ראש הע
 שומרון

א.מ שמחת שלמה בע"מ )היכל 
 03-9248796 פתח תקווה 110ז'בוטינסקי  שלמה(

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 03-9130431 פתח תקווה 1הברון הירש  פתח תקווה -מתוק וחריף  שומרון

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 שומרון

מחסני מזון חינם פלוס בע"מ 
  050-2323711 קרני שומרון קניון קרני שומרון קרני שומרון

פתח 
תקווה 

ראש העין 
 052-8950400 ראש העין 28שלמה המלך  רונן משקאות שומרון

צפון 
 052-5940111 חצור הגלילית א.תעשייה חצור הגלילית המשקה הסיטונאי רחוק

צפון 
 מ.ח מרכז המזון בע"מ   ירכא רחוק

צומת ירכא ג'וליס א. 
 04-9963774-6 ירכא תעשיה

צפון 
 04-9933269 לוחמי הגטאות קיבוץ לוחמי הגטאות תוצרת בית נכסי לוחמי הגטאות רחוק
צפון 
 04-9933269 לוחמי הגטאות קיבוץ לוחמי הגטאות תוצרת בית נכסי לוחמי הגטאות רחוק
צפון 
 04-6989175 מירון 61מושב מירון  שזיפרון בע"מ רחוק
צפון 
 04-9978444 נהריה מתחם תחנת הדלק פז אבייתר פיסאחוב-צליל היין רחוק
צפון 
 04-9929353 נהריה 1שד' הגעתון  מנורת אלאדין בע"מ רחוק
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צפון 
 04-9978444 נהריה מתחם תחנת הדלק פז אבייתר פיסאחוב-צליל היין רחוק
צפון 
 04-6921648 צפת 4רחוב העליה  העליה-סופר רב חסד בע"מ רחוק

צפון 
 רחוק

-רח ירושלים-מסופר רב חסד בע"
 04-6921648 צפת 13רחוב ירושלים  צפת

צפון 
   שלומי כיכר מרכזית שי שיווק ישיר רחוק

 טיב טעם רשתות בע"מ בת ים רחובות
פינת המלאכה  14העבודה 

  03-5555800 בת ים א.ת

 03-5066889 בת ים 46בלפור  כל משקה רחובות

 03-5503722 חולון 40פרופסור שור  חולון -אליאסי שיווק  רחובות

 08-9437191 יבנה 17האומן  -בית המשקאות של אביב  רחובות

 08-9437191 יבנה 17האומן  -בית המשקאות של אביב  רחובות

 08-9436688 יבנה תחנת דלק 3דרך הים  חנות יין -מזוז אליהו ובניו  רחובות

 רחובות
בנא מ.א שיווק בע"מ צומת בילו 

(2) 
"י ההום )ע 2000א.ת עקרון 

   כפר בילו סנטר(

 03-9504599 ראשון לציון 16דרך המכבים  ד. סהר משקאות בע"מ רחובות

 רחובות
משקאות דודיק סחר ושיווק 

 03-9699556 ראשון לציון 1רמז  בע"מ

 03-5084480 ראשון לציון 109רוטשילד  ראשון לציון -מתוק וחריף  רחובות

 03-9504599 ראשון לציון 16דרך המכבים  ד. סהר משקאות בע"מ רחובות

 03-5084480 ראשון לציון 109רוטשילד  ראשון לציון -מתוק וחריף  רחובות

 077-2126677 ראשון לציון 7ברשבסקי  משקאות משיח רחובות

 077-2126677 ראשון לציון 7ברשבסקי  משקאות משיח רחובות

 רחובות
ראשל"צ -בנא מ.א שיווק בע"מ 

 03-6293465 ראשל"צ 9רחוב לישנסקי  (8)

 רחובות
טיב טעם רשתות בע"מ ראשל"צ 

 מזרח
צומת בית דגן  62מכבים 
 03-9595777 ראשל"צ א.ת ישן

 רחובות
טיב טעם רשתות בע"מ ראשל"צ 

 03-9529838 ראשל"צ א ת חדש 18האצל  מערב

 08-9108666 רחובות 7מושה יתום  ד"ר דרינק )א.ב( בע"מ רחובות

 08-9369100 רחובות אופנהיימר פינת הרצל טיב טעם רשתות בע"מ רחובות רחובות

 08-9254107 רמלה 16זבוטינסקי  יינות יעקב רחובות

  03-6317706 כפר חב"ד 255שיכונים  משקאות הכפר רמלה לוד

  03-6317706 כפר חב"ד 255שיכונים  משקאות הכפר רמלה לוד

 רמלה לוד
-מחסני מזון חינם פלוס בע"מ

 שוהם
אזור תעשיה חבל  9אגוז 

  09-9537429 שוהם מודיעין

 03-7522867 רמת גן 18היצירה  רמת גן-בע"מ 1995חינאוי ניקולה  גן-רמת 

 03-7522867 רמת גן 18היצירה  רמת גן-בע"מ 1995חינאוי ניקולה  גן-רמת 

 09-9577957 הרצליה 13משכית   בית היין הרצליה שרון

 שרון
טיב טעם רשתות בע"מ דיילי 

 09-9629600 הרצליה פינת בר כוכבא 56בן גוריון  הרצליה
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 שרון
טיב טעם רשתות בע"מ הרצליה 

 09-7997200 הרצליה 85מדינת היהודים  פיתוח

 09-9577957 הרצליה 13משכית   בית היין הרצליה שרון

 09-8332003 כפר סבא .תא  4רחוב השיטה  משקאות הטורקי כ"ס שרון

 09-7483404 כפר סבא 19אנצו סירני  ממתקים -פרידלנד שרון

 09-8332003 כפר סבא א.ת  4רחוב השיטה  משקאות הטורקי כ"ס שרון

 09-7483404 כפר סבא 19אנצו סירני  ממתקים -פרידלנד שרון

 רוזנר יהודה שיווק בע"מ שרון
רח יוחנן הסנדר  2207ת.ד 

 09/7655127 כפר סבא 2

 רוזנר יהודה שיווק בע"מ שרון
רח יוחנן הסנדר  2207ת.ד 

 09/7655127 כפר סבא 2

 03-9740004 מודיעין 2הצאלון  סיאסטה משקאות שרון

   נתניה 3פינסקר  פרו ורבו יינות למשקאות שרון

 שרון
טיב טעם רשתות בע"מ דיילי 

 רעננה
פארק מול  269אחוזה 

 09-7707300 רעננה רעננה

 09-8623308 רעננה 4רחוב בורוכוב  רעננה-יינות בעיר -מ.י.ק.י יינות  שרון

 03-6597783 בת ים 13רוטשילד  סשה משקאות בע"מ תל אביב

 03-7316022 גבעתיים תחנת דלק פז 15אלוף  בית המשקאות של נפתלי תל אביב

 תל אביב
טיב טעם רשתות בע"מ  סירקין 

 03-6708000 גבעתיים 13ן סירקי גבעתיים 13

 תל אביב
כורזין -יינות בעיר -מ.י.ק.י יינות 

 03-5295071 גבעתיים 5כורזין  גבעתיים -

 03-5067421 יפו יפו 176יפת  יפו-בע"מ 1995חינאוי ניקולה  תל אביב

 03-5188439 יפו 4שלבים  יפו -שר המשקאות  תל אביב

 03-5188439 יפו 4שלבים  יפו -שר המשקאות  תל אביב

   רמת גן 77ביאליק  רמת גן -יינות בעיר -מ.י.ק.י יינות  תל אביב

   רמת גן 116הרואה  מרכז המשקאות תל אביב

 03-5755206 רמת גן 2פינת אליאב  20תובל  שר המשקאות רמת גן תל אביב

 03-5249341 תל אביב 97איבן גבירול  מבחר המשקאות תל אביב

 03-6471375 תל אביב 33הברזל  "מאלמוגית בע תל אביב

 03-5276340 תל אביב 93דיזינגוף  אפריטיף בע"מ תל אביב

 03-5444949 תל אביב 24אבן גבירול  בית היין אבן גבירול תל אביב תל אביב

 03-6824022 תל אביב 26העליה  בית היין תל אביב תל אביב

 תל אביב
טיב טעם רשתות בע"מ אבן 

  054-6641972 תל אביב 164אבן גבירול  ת"א 164גבירול 

 תל אביב
טיב טעם רשתות בע"מ בן יהודה 

 03-5108030 תל אביב מגדלור 1בן יהודה  ת"א 1

 תל אביב
טיב טעם רשתות בע"מ בן יהודה 

 03-5225560 תל אביב 130רחוב בן יהודה  130

 תל אביב
טיב טעם רשתות בע"מ בן יהודה 

 03-5444409 תל אביב 181רחוב בן יהודה  181

 תל אביב
 16טיב טעם רשתות בע"מ דיזנגוף 

 03-6206000 תל אביב 16דיזנגוף  ת"א



 בס"ד

 

 תל אביב
טיב טעם רשתות בע"מ דיילי 

 03-5255444 תל אביב 40מאז"ה  מאז"ה

 תל אביב
טיב טעם רשתות בע"מ רמת 

 03-7696700 תל אביב 122דבורה הנביאה  החייל

   תל אביב 40הנמל  מללה וואטט בע" תל אביב

 03-6044672 תל אביב 200רח 'בן יהודה   מ.מנדל משקאות בע"מ תל אביב

 03-5186941 תל אביב 42עליה  משקאות אורי משיח בע"מ תל אביב

 03-5108558 תל אביב 20הכרמל  משקאות רינת תל אביב

 03-6471375 תל אביב 33הברזל  אלמוגית בע"מ תל אביב

 03-5186941 תל אביב 42עליה  משקאות אורי משיח בע"מ תל אביב


