
 
 

 :)ע"פ אזורים( משק לין, בהם נמצאים מוצרי םרשימת סניפי
 

 

 אזור הצפון:
 

 שופרסל דיל
 פרדס חנה כרכור

04-623-0221 

 
 שופרסל שלי

 חיפה

04-834-3480 

 
 שופרסל דיל

 מרכז רמת הנשיא

 חיפה

04-647-4374 

 

 שופרסל שלי רמת ספיר
 חיפה

04-823-8548 

 

זיו -שופרסל שלי   
 חיפה

04-823-6877 

 

 שופרסל שלי
 חיפה

04-833-9722 

 

 שופרסל אקספרס
 זכרון יעקב

04-843-6448 

 

 שופרסל שלי
 זכרון יעקב

04-639-0059 

 
 שופרסל
 מרכז ביג

 יוקנעם עלית

04-989-0705 

 

 שופרסל שלי
 בנימינה גבעת עדה

04-622-8461 

 
 
 



 
 

 אזור ירושלים והסביבה:
 

 שופרסל שלי מודיעין
 מודיעין מכבים רעות

08-926-3867 

 

 יחננוף סניף כרמים
 מודיעין מכבים רעות

053-700-2121 

 

 שופרסל שלי מבשרת ציון
 מבשרת ציון

02-534-1231 

 
אגרון -שופרסל שלי   
 ירושלים

02-625-2947 

 
 שופרסל דיל

 ירושלים

02-678-3278 

 

 שופרסל דיל
 ירושלים

02-676-8165 

 

 ירושלים שופרסל דיל האומן
 ירושלים

02-679-1107 

 

 שופרסל שלי קרית יובל
 ירושלים

02-641-3389 

 
 ירושלים שופרסל דיל כנפי נשרים

 ירושלים

02-652-5655 

 
 אזור המרכז:

 
 שוייצריה הקטנה

84, סוקולוב חולון  

5977077-050  

 

 שופרסל דיל
 רמלה

08-924-9141 

 

דילשופרסל   



 
 

 רמלה

08-920-6201 

 

 שופרסל דיל
 קרית עקרון

08-944-9400 

 

 שופרסל דיל
 תל אביב יפו

03-562-8471 

 

 שופרסל שלי
 ראשון לציון

03-967-1580 

 
 שופרסל דיל ראשון לציון

 ראשון לציון

1-800-686-868 

 
 שופרסל דיל

 רחובות

08-948-7800 

 

 שופרסל דיל יהוד מונוסון
 יהוד

03-536-2426 

 

 שופרסל אקספרס
 רחובות

08-931-9955 

 
 שופרסל דיל

 רחובות

08-949-3940 

 

 שופרסל דיל
 פתח תקווה

03-923-5299 

 

 שופרסל דיל אקסטרה
 פתח תקווה

03-912-8000 

 

 שופרסל ארלוזורוב שלי
 תל אביב יפו

03-522-7757 

 

 שופרסל שלי
 תל אביב יפו

03-604-5565 

 

https://www.google.co.il/maps/dir/''/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C+%D7%93%D7%99%D7%9C+%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93+%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%9F,+%D7%91%D7%99%D7%92,+%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%A3+4,+%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%E2%80%AD/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x151d35037ea22f01:0xe1d3e53b782a967d?sa=X&ved=2ahUKEwi596yd5YLbAhVIBSwKHcvxDScQiBMwCHoECAEQWw
https://www.google.co.il/maps/dir/''/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C+%D7%93%D7%99%D7%9C+%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93+%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%9F,+%D7%91%D7%99%D7%92,+%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%A3+4,+%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%E2%80%AD/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x151d35037ea22f01:0xe1d3e53b782a967d?sa=X&ved=2ahUKEwi596yd5YLbAhVIBSwKHcvxDScQiBMwCHoECAEQWw
https://www.google.co.il/maps/dir/''/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C+%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%A1,+%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99+12,+%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%E2%80%AD/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x1502b6fddbfea179:0xce905655fb58cdb9?sa=X&ved=2ahUKEwi596yd5YLbAhVIBSwKHcvxDScQiBMwCXoECAEQZA
https://www.google.co.il/maps/dir/''/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C+%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%A1,+%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99+12,+%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%E2%80%AD/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x1502b6fddbfea179:0xce905655fb58cdb9?sa=X&ved=2ahUKEwi596yd5YLbAhVIBSwKHcvxDScQiBMwCXoECAEQZA


 
 

 שופרסל דיל
 נס ציונה

08-938-4742 

 

 שופרסל שלי
 רמת גן

03-574-2712 

 

 שופרסל אקספרס
 רמת גן

03-618-1333 

 

 שוייצריה הקטנה
79רמת גן, ביאליק   

6208651-053  

 

 שופרסל אקספרס
 פתח תקווה

03-552-6424 

 

 שופרסל דיל
 כפר סבא G מתחם

 כפר סבא

09-765-3000 

 
 

 שופרסל דיל
 בת ים

03-508-9432 

 

 שופרסל דיל בת ים
 בת ים

03-528-2927 

 

 שופרסל שלי
 רמת גן

03-677-9210 

 

 שופרסל דיל
 בני ברק

03-619-2605 

 

הרצליה -אורגניק מרקט   
 הרצליה

09-956-3338 

 שופרסל שלי

 
 קניון עופר רמת אביב

 תל אביב יפו

03-641-0585 

 

 שופרסל אקספרס

https://www.google.co.il/maps/dir/''/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C+%D7%93%D7%99%D7%9C,+%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A9+8,+%D7%A0%D7%A1+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%AD/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x1502b6c24c6375d9:0x1ba437afd8aff462?sa=X&ved=2ahUKEwi596yd5YLbAhVIBSwKHcvxDScQiBMwEHoFCAEQqQE
https://www.google.co.il/maps/dir/''/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C+%D7%93%D7%99%D7%9C,+%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A9+8,+%D7%A0%D7%A1+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94%E2%80%AD/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x1502b6c24c6375d9:0x1ba437afd8aff462?sa=X&ved=2ahUKEwi596yd5YLbAhVIBSwKHcvxDScQiBMwEHoFCAEQqQE


 
 

 פתח תקווה

03-540-4681 

 

 שופרסל אקספרס
 תל אביב יפו

03-741-1112 

 

 שופרסל דיל
 תל אביב יפו

03-686-8406 

 

 שופרסל שלי
 תל אביב יפו

03-642-6007 

 

 שופרסל שלי גד מכנס
 פתח תקווה

03-909-7811 

 

 שוייצריה הקטנה
92נתניה, אורולוב   

5700834-054  

 

 שופר סל אקספרס
 פתח תקווה

03-518-9337 

 

 שופרסל דיל אקסטרה
 חולון

03-650-7600 

 

 שופרסל דיל
 הרצליה

09-958-1827 

 

 שופרסל אקספרס
 קרית אונו

03-605-9828 

 

 

 אזור השרון:
 

 שופרסל אוסישקין שלי
 רמת השרון

03-540-2424 

 

 שופרסל דיל
 רמת השרון

03-699-3991 

 

 שופרסל אקספרס

https://www.google.co.il/maps/dir/''/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C+%D7%93%D7%99%D7%9C,+%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D+9,+%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94%E2%80%AD/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x151d48f28ef20de3:0x8c9bccb4f73a1f0c?sa=X&ved=2ahUKEwic36P05YLbAhVHalAKHQ0RBwM4FBCIEzANegUIARCLAQ
https://www.google.co.il/maps/dir/''/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C+%D7%93%D7%99%D7%9C,+%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D+9,+%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94%E2%80%AD/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x151d48f28ef20de3:0x8c9bccb4f73a1f0c?sa=X&ved=2ahUKEwic36P05YLbAhVHalAKHQ0RBwM4FBCIEzANegUIARCLAQ


 
 

 כפר סבא

09-765-8108 

 

 

 Shufersal Express שופרסל אקספרס
 כפר סבא

09-951-9355 

 

 שופרסל דיל אקסטרה
 נתניה

09-863-5301 

 

 שוייצריה הקטנה
14נתניה, וייצמן   

6482414-054  

 

 שופרסל שלי
 תל מונד

09-773-4614 

 
 שופרסל אקספרס

 רעננה

09-775-1288 

 
 אזור הדרום:

 

 שופרסל אקספרס
 גדרה

08-646-7866 

 

 שופרסל דיל
 יבנה

08-942-8160 

 

 שופרסל הנביאים שלי
 אשדוד

08-864-9673 

 

 שופרסל דיל
 אשקלון

08-675-9992 

22:00 בשעה ייסגר ⋅פתוח   

 

 שופרסל דיל
 באר טוביה

08-860-1119 

 

 שוייצריה הקטנה
1אשדוד, הרצל   

4489966-052  



 
 

 

 שופרסל דיל
 אשדוד

08-865-1888 

 

 מאמא דינה
51 דב גוראשדוד,   

08-6695151 

 

 שופרסל דיל
 באר שבע

08-649-9004 

 

 שופרסל דיל
 אשדוד

08-855-0112 

 

 שופרסל דיל
 קרית גת

08-688-0699 

 

 שופרסל דיל
 שדרות

08-689-8767 

 

 שופרסל דיל רמות הרכס
 באר שבע

08-924-0669 

 

 שופרסל שלי
 עומר

08-646-0460 

 

 שופרסל דיל
 דימונה

08-655-5454 

 

 שוייצריה הקטנה
 דימונה, תחנה מרכזית

5245977-052  

 

 שופרסל דיל
 באר שבע

08-643-7108 

 

 שופרסל דיל צ'ורלי
 באר שבע

08-628-0531 

 

 שופרסל שלי
 באר שבע

08-643-9646 



 
 

 

 שופרסל דיל
 מצפה רמון

08-658-8406 

 

 שופרסל דיל
 אשקלון

08-672-2121 

 

 

 ?אין תוצאות מתאימות לחיפוש שלך
 

 חייג אלינו
 

08-941-5859 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


