
054-8408929
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052-4660442
052-7617972
054-8494816
050-8989401

050-5993215
054-5895105

052-7129145
054-2610660
054-8466498
054-9720490

 054-8442311
ר‘ אביעד עודד

054-8323217 ר‘ אביב מטרי

ר‘ יקיר גואלי

”אגמי פרדס חנה“

”פיצליה“
”אמריקן פיצה“

”פאר קלאסיק“
”אגדת דשא באחוזה“
”WHITE לבן על לבן“

”א. פלדנשטיין“
”שופרא מעדני בשר“

”המלצת הקצב“

”שופרסל שלי“
שופרסל דיל“

”הכי זול“
”רמי לוי שיווק השקמה“

”פוליצר“

”לוינסקי הקטנה“
”פיצוחי חתוכה“

”פיצוחי שפיר“
”פיצוחי גיאת“
”קליית איבגי“

”גרעיני עפולה - ביגדן“

”בכור ירקות“ - ליאור מכלוף

”זבת חלב ודבש“
”גזר שליט“

”פיצה פנאטוני“
”פיצה כמעט חינם“

”לקראת שבת“
”קידושים ארט“

”גושן“

”אריאל“
”רפאל“

דרך הבנים

דרך הבנים
המעלה

מרכז ”ביג“
מרכז נווה - כרכור

השקמה כרכור

דרך הבנים
האורנים

דרך הבנים
כורש

דרך הבנים

הדקלים
דרך פיק“א

תדהר

הדקלים
הדקלים

הדקלים
הדקלים
הדקלים
הדקלים

המייסדים
דרך הבנים

עציון

דרך פיק“א
דרך פיק“א

הדקלים

הדקלים
הדקלים

הדקלים
המושב

פוד סנטר
קיבוץ משמרות

אזוה“ת פ“ח
התמר
הגאון

הדקלים

הדקלים
המייסדים
המייסדים

מרכז ”ביג“
מרכז ”ביג“

המייסדים
המייסדים
המייסדים
המייסדים
המייסדים

דרך הבנים

דרך הבנים

דרך הבנים

חרובים
המעלה

הדקלים
הדקלים

הדקלים

הדקלים

הדקלים

המושב

מרכז נווה - כרכור
תדהר

תדהר

ר‘ נדב גוב
ר‘ נדב גוב
ר‘ נדב גוב

ר‘ נדב גוב

ר‘ נדב גוב
ר‘ נדב גוב

ר‘ יעקב ממן

ר‘ יעקב ממן
ר‘ יעקב ממן
ר‘ יעקב ממן
ר‘ יעקב ממן

ר‘ רפאל אסולין

ר‘ רפאל אסולין

ר‘ שמעון עמר/ר‘ יעקב אסולין

ר‘ אליהו אוחנה/ר‘ זרח שמואלי
ר‘ אליהו אוחנה

ר‘ אליהו אוחנה

ר‘ עופר שושני

ר‘ עופר שושני

ר‘ נדב גוב
ר‘ יעקב ממן

ר‘ רפאל אסולין
ר‘ שמעון עמר

ר‘ אליהו אוחנה
ר‘ עופר שושני

ר‘ דוד אוחנה
ר‘ דוד אוחנה

ר‘ אביעד עודד

ר‘ יצחק קבסה

ר‘ יצחק קבסה

ר‘ יצחק קבסה
ר‘ יצחק קבסה
ר‘ יצחק קבסה

ר‘ זרח שמואלי
ר‘ יעקב אסולין

ר‘ אברהם שושן

ר‘ אברהם שושן

ר‘ יעקב ממן
ר‘ עופר שושני

ר‘ יצחק קבסה

ר‘ אברהם שושן

ר‘ אברהם שושן

ר‘ אברהם שושן

ר‘ דוד אוחנה
ר‘ אברהם שושן

”בנדורה“
”יוסף חומוס“

”פלאפל דבורה“
”החסידה“

”הכהן“
”חמסה חומוס“

”ארליך“

“WOW שניצל”

”שווארמה דניאל“
”צ‘יינה בר“

”המזווה“
”איתמר בית אוכל ומעדניה“

”אהבה בטעם ביתי“
”דניאל“

”הבגט שלי“
”סדנאות ביה“ס חקלאי“

”גזוז“

”שניצל 20 טעמים“

”Grau Brutarie“”זכריה“

”קפה - כרכור“

”קפה גרג“
”גולדה“

”שייקספיריט“

”גוונים של מתוק“

”עוגיות מעוצבות“

”תענוגות“
”העוגיות של עופר“

”שחר המתוקה“

נילי”בכור ירקות“ - יונתן מכלוף

”פרי שומרון“
חרושת”א.י.ן תעשיות מזון“

המעלה “R פלאפל”

ר‘ יצחק קבסה
ר‘ יקיר גואלי

ר‘ נדב גוב
ר‘ יצחק קבסה
ר‘ יצחק קבסה

ר‘ אביעד עודד

ר‘ יקיר גואלי

ר‘ יקיר גואלי

ר‘ יקיר גואלי

ר‘ נדב גוב

ר‘ נדב גוב

ר‘ יעקב ממן

ר‘ יעקב ממן

ר‘ יעקב ממן

ר‘ רפאל אסולין

ר‘ רפאל אסולין
ר‘ יצחק קבסה

ר‘ זרח שמואלי

ר‘ זרח שמואלי

ר‘ אברהם שושן

ר‘ אברהם שושן

ר‘ אברהם שושן
ר‘ אברהם שושן

ר‘ אביב מטריר‘ יקיר גואלי
ר‘ אביב מטרי
ר‘ אביב מטרי

ר‘ אביב מטרי


