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אבו גושהשלום 21- ליד מסעדת קרוואןאבו גוש שיווק מזון פירות וירקות בע"מ

אבן יהודהרח' ההסתדרות 2ניצת הדובדבן -פתח תקווה (גליס)
אבן יהודההמייסדים 62הקולה אבן יהודה(חיים מנשרוף)

אבן יהודההמייסדים61(הצרכנייה)משה הופמן סחר ויבוא בע"מ (אבן יהודה)
אבן יהודההמייסדים 62הקולה אבן יהודה

אבעליןאבעליןסלים ג'וזף זירו סוכר
אום אל פאחםאורגניק גרדניה-חנות אינטרנטיתמחאג'נה עביר

אומץרותי חקלאות- לפני שער הישוב, ימינהרותי חקלאות בע"מ
אור יהודההמסגר 8ניצת הדובדבן -אור יהודה

אור עקיבאעשרת הרוגי המלכות 2גרעיני עפולה טוב הארץ בע מ
אזור מעלות תרשיחאא. תעשיה מעיליא-חנות המפעלמחלבת עז הרים בע"מ

אילתהמוצר 17ר. סער אס.אם.אס תקשורת בע"מ ניצת הדובדבן -אילת
אילתיהל 16- המכולת שלי-פאן אין דה סאן בע"מ

אילתאילות 23אמעדניית דניאל בע"מ
אילתאלמוגים 17לחם ברויטמן בע"מ
אילתהסתת 2בראשית פ.ר אילת

אילתהברוסקאי 17אי. טי. אל משקאות בע"מ
אילתמרכז אופירפיצוחי אופיר בע"מ
אלון הגלילחנות און ליין אלון הגלילפירות העמק בע"מ

אלעדשמאי 1קלית יבגי חייט יעקוב
אלקנהשיר השירים 1מעושנים- פיינשמקער

אפרתמרכז מסחרי הדקלפינת הטבע
אפרתתאנה 1, מרכז מסחרי - מפלס 2"מעדני צדקיהו-אפרת

אריאלהבנאי 5ניצת הדובדבן -אריאל
אריאליהודה 12/14 (ליד הדואר)פינת הטבע (אריאל)

אשדודהאורגים 2ניצת הדובדבן -אשדוד
אשדודשדרות ירושלים 12הקולה אשדוד

אשדודהגדוד העברי 6 - קניון סימול (שער כניסה ליד ארומה)באשר אשדוד (ע.צ דליקטס בע"מ)
אשדודשדרות ירושליים 12- ליד הקולה אשדוד-השכנה המתוקה בע"מ

אשדודצמוד לסלקום בתוך חדר כושר סווט סטארקופי סטאר
אשדודצהל 1ח.ג אושפזין חברה למסחר בע"מ(קצב העיר)

אשדודהגדוד העברי 1/5 גן העירא-ת- רום חי חממה בע"מ (חזי חממה גן העיר)
אשדודז'בוטינסקי 45-סטאר סנטר-חממה סטאר בע"מ

אשדודמתחם סטאר אשדודנתח קצבים מותג בע"מ (אשדוד)
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אשדודג'וליה מעדני בשר ג'וליה מעדני בשר (אשדוד)

אשדות יעקבבכניסה לקיבוץ, אשדות יעקב איחודהמעדניה של צל תמר
אשקלוןפאואר סנטר,מתחם סילבר"קאלין בע"מ ניצת הדובדבן-אשקלון

אשקלוןהגבורה 9 אשקלוןהיפר טבע זיקים
אשקלוןאלי כהן 21- לבוא מאחורהתמר דקל

אשקלוןהפנינים 11- ר.ח.ש יזמות בע"מ (מי ומו קצביית איכות)
אשקלוןהפנינים 21ג'וליה מעדני בשר (אשקלון)

אשקלוןדוד רמז 8ג'וליה מעדני בשר בע"מ (אשקלון)
אשקלוןאלי כהן 39אמסלם רעות-רעות מלכה

באר אורהחשמל על הכל-להכניס סחורה פנימהחשמל על הכל בע"מ
באר גניםדרך האור 1 בית פרטיאביה בן דוד (תבליני טוב הארץ)

(happy market) באר יעקבאפריים קישון 9א.מ נובה שיווק וסחר בע"מ
באר יעקבעוזיאל 6הכפריה מעיין

באר שבעהעל 30, מתחם מול 7"ניצת הדובדבן -באר שבע(מול 7)
באר שבעחיל ההנדסה 2  -ביג באר שבע-ממול רמי לויניצת הדובדבן -באר שבע(ביג)

באר שבעמתחם הקטר-אחרי השער, מבנה ראשון מצד ימין מסביב"אס.בי.אם שירותי מזון בע"מ-הקטר-בר מסעדה
באר שבעטרומפלדור 117רותם מוצרי הטבע

באר שבענווה זאבאותנטי- א.ש  אותנטי- נווה זאב
באר שבעהנרי קנדל 4סופר רמבם- באר שבע- פ.נ סיטונאות

באר שבעמתחם ביג מול ניצתתבליני מימון בע"מ
באר שבערמב"מ 13כוכב התבלינים

באר שבעהגפן 3א.ח.ר אנין הבשר והדגים בע"מ
באר שבעבסיס מחנהכוורת- קרן לב"י- -מחנה נתן-מרלוג 238

באר שבעבן גוריון 10טופ מרקט ד.ד.י השקעות בע"מ (אוניברסיטה)
באר שבעיצחק בן צבי 1טופ מרקט ד.ד.י השקעות בע"מ (תחנה מרכזית)

באר שבעיעקב כהן 4א.ר קאלו  בע"מ
בוגרתההארז 30לקט השדה

בית חירותקניון אם הדרך, כפר ויתקיןג'וזף קצביה- 
בית חנניהמשק 27איתן מעדני בשר (לויתן סחר ומוצרים חקלאיים בע"מ)

בית נירכל בו -קיבוץ בית נירכל בו קיבוץ בית ניר
בית נקופהמושב בית נקופהאיכר הארץ בע"מ

בית שאןירושלים הבירה 26ביג דן (גרעיני עפולה בית שאן)
בית שמשיגאל אלון 24ניצת הדובדבן -בית שמש(יגאל אלון)

בית שמשנחל זוהר 12 - רמת בית שמש א'מיני מחניודה בע"מ (בית שמש)
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ביתן אהרןמרכז ביתנסטבע קסטל ביתן אהרון ביתנס

ביתר עיליתהר""ן 14"ניצת הגאולים ביתר בע"מ (ניצת הדובדבן ביתר עלית)
ביתר עיליתהחוזה מלובלין 12הוליסטיק

בנימינה-גבעת עדה*השריג 2ניצת הדובדבן -בנימינה(השריג)
בנימינה-גבעת עדה*המייסדים 7ביכורים

בנימינה-גבעת עדה*רחוב האומן(לרשום בוואיז את שם החנות)ריח התבלין
בנימינה-גבעת עדה*בתחנת דלק בכניסה ליישובחיים קליות בע"מ - מאפה 80 תחנת קמח גבעת עדה

בת יםבלפור 87אמא אדמה
בת עיןמכולת בת עין בוואיזישראל פרגין(מכולת בת עין)

ג'ש (גוש חלב)בוייז סופר אחים מגז'ל גוש חלבאחים מגז'ל בע"מ (גוש חלב) פירות וירקות
גבעת ח"ןגבעת ח"ןהכפריה

גבעת ח"ןברכת עם 43צרכנית גבעת חן
גבעת יואבהשורה צרכניה ומעדניה בכפרהשוקה- צרכניה ומעדניה- גבעת יואב

גבעת שמואליוני נתניהו 21על המשקל בע"מ- גבעת שמואל
גבעת שמואלהערבה 1סברי מרנן- מעדניית שף- אוהבי אוכל בע"מ

גבעתייםעלית הנוער 27דור אלון ניהול מתחמים קמע' בע"מ--AM-PM עליית הנוער (שכונתי)
SHUK גבעתייםריינס 1שוק מרקט-מרקט

גבעתייםקניון גבעתייםעזריאלי -גדלימארט בע"מ - גבעתיים- ספייס
גבעתייםסירקין 18טבע גבעתיים

גבעתייםכצנלסון 49, גבעתיים"מיץ מרק (ליתהאור) בע"מ
גבעתייםכורזין 5יש לי בוטן

גבעתייםכורזין 5חוות נעומי ניהול מעדניות בע"מ (כורזין 5)
גבעתייםסירקין 15 א'בס"ד- שוק הפרי והירק

גבעתייםכורזין 5ר.א.א בשרי איכות - בוצר שופ
גבעתייםכצנלסון 49, גבעתייםשגב מיץ מרק גבעתיים

גדרהחיים הרצוג 1אותנטי- שוקור אמיר ושוקור טל- גדרה
גדרהפינס 5פיצוחי סביחה
גדרהמנחם בגין 50התבלין גדרה
גדרהשכביץ  2פינת הבילויים

גדרהמושב עשרת ליד גדרהנ.א קממבר ציזפקטורי "צ'יז פקטורי"
גדרההביל"ויים 22לחם תושיה- אצל שלמה

גילתדוכיפת 90גילת מרקט
גן יבנהאיריס 6ג.א.מ ליאונה (הרועה )

גן יבנההרצל 4אפיאל יזמות בע"מ (הקצביה)
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גן יבנהאיריס 6אור השדה

גני תקווהשלמה רבוןמעדניית מזלונה  (אחזקות בע"מ)
גני תקווההגליל 78תבלינים וטעמים

גני תקווההכרמל 20קינמון בית של דברים טובים גני תקווה
גני תקווההרי יהודה 54הקולה בעיר- גני תקווה (יעקב נתנוב)

גרופיתבוייז מרכולית גרופית-ליד אילתמרכולית גרופית
דייר אל-אסדנרמין פיטנס בכניסה לבענהעיסא נרמין
דייר חנאמרכז הכפרמאי פארם

דלייהדלייהכולבו קיבוץ דליה
דפנהקניונית הקיבוץקניונית קיבוץ דפנה

הגליל התחתוןבסיס מחנהכוורת- קרן לב"י- -מחנה שמשון-מרלוג 211
הוד השרוןסוקולוב 11דור אלון ניהול מתחמים קמע' בע"מ--AM-PM הוד השרון

הוד השרוןרחוב הידידותמקום ידידותי
spices הוד השרוןרחוב ז'בוטינסקי 3 קניון עזריאלי קומה 1 למעלהדלימארט בע"מ- הוד השרון

הוד השרוןרמתיים 22מרקטו השרון בע"מ
הוד השרוןז'בוטינסקי 3  קניון מרגלית עזריאלי קומה שניה צמוד לספייסזויטופיה- הוד השרון

הוד השרוןעשירי ציון 22מתחם 22" 7 מרקט
הוד השרוןז'בוטניסקי 3- קניון עזריאליבית הגבינות

הוד השרוןז'בוטינסקי 3- קניון עזריאלימרקש עולם של טעמים ד.א.ג בע"מ
הרצליהשדרות בן גוריון 22ניצת הדובדבן -הרצליה(בן גוריון)

הרצליההפרסה 7-שכונת נוף יםאדממה- טעמים שבאים מהלב
הרצליהבן גוריון 13מעדני הקצב

הרצליהתפוח 1/1שירין יחזקאל- חייט
הרצלייהסוקולוב 10דור אלון ניהול מתחמיםקמע' בע"מ--AM-PM הרצליה סוקולוב

הרצלייההשופטים 1חלב ודבש בע"מ (מעדניה דברים טובים)
הרצלייהמשכית 35ח.ל פירות בע"מ (טעם הפרי והירק)

הרצלייהחבצלת השרון 35סוליקה בפיתוח בע"מ
הרצלייההר המוריה 10בר פרי וירק

הרצלייהאריק איינשטיין 3המזווה הרצליה- רועי כהן פרווה בע"מ
הרצלייהכצנלסון 55מינימרקט השחר

הרצלייההמנופים 5טבע קסטל הרצליה
זיקיםכל בו בקיבוץ זיקיםכל בו קיבוץ זיקים

זכרון יעקבמרכז מסחרי מול זיכרוןניצת הדובדבן-זכרון יעקב
זכרון יעקבהעצמאות 30סופר שפע הברון
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זרזירתעשיה 3- בוייז סונדוספיצוחי וממתקי סונדוס

חדרהשכטמן 10- מתחם מול החוף ווילג'ניצת הדובדבן שכטמן חדרה
חולדהקיבוץ חולדה- בוויז זאפה כרם ברקןברקן אירועים

חולוןהפלד 7א.ב.טבע 2018 בע"מ ניצת הדובדבן -חולון
חולוןהרוקמים 26נקודת טבע חולון(טבע מקס)

חולוןסוקולוב 47בית טבע צבר
חולוןקדושי קהיר 23טבע פינוקים בע"מ

חולוןהסדנא 5ח.נ.י כרמלה למסחר בע"מ
חולוןהבנאי 32מאיה אורלובסקי

חורפישחורפישמעדני וריבות חורפיש
חיפהקומויי 7 חיפהניצת הדובדבן -חיפה(נוה שאנן)

חיפהחורב 14ניצת הדובדבן -חיפה(חורב)
חיפהגורדון 1, מרכז זיו א.ד"גרעיני עפולה טבע מרקט

spices חיפהקניון חוצות המפרץ (צמוד לקפה גרג - מתחם 7)דלימארט בע"מ-חוצות המפרץ
חיפהגרנד קניון-קומה 3(צמוד לסופר פארם)לחם ארז גרנד קניון (לחם של פעם)

חיפההאיצטדיון 16ספיד בראשית 2010
חיפהחורב 15 -חוצות המפרץדלימארט בע"מ ספייסז -חורב

חיפההאורן 25השוק האורגני קבוצת ברגד בע"מ
חיפהמוריה 3לחם גל

חיפההמגינים 90אליאס מטר מרטה
חיפהאנטוורפן 56דניה מרקט

חירותאתרוג פינת המייסדים 1צרכנייה חירות
חניתהקיבוץ חניתהכלבו חניתה

חצבהסופר חצבה בערבהסופר חצבה בע"מ
חצור-אשדודכל בו חצור-ברמפה מאחורהכל בו חצור

חרישהאורן הרימון 49ניצת הדובדבן נתניה סמילנסקי
חרישדרך ארץ 53סוד הגרעין (אדל טעמים וריחות)

חשמונאיםהתבור 30א - חשמונאים 7312700אמבר פלייבורס בע"מ
טבעוןהכלנית 1מאפיית ניקה

טבריההגליל 4בית מרקחת שוורץ ניצת הדובדבן -טבריה-זכיין
טבריהיהודה הלוי 7ארטישוק טבריה גשם 26 בע"מ

טורעאןטורעאןאמלי גבאן
טירהיפו 15-בתוך מ.רפואי-אלרחמה סנטרחנע עיראקי-בית טבע

טל שחרמשק צבןעיזה פזיזה
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יבנהשדרות דואני 20שורשים בית טבע יבנה

יבנההקישון 2א. יבולי בוטנת בע"מ (פיצוחי חממה יבנה)
יבנההירמוך 2מאפיית הירמוך 2 בע"מ

יבנההעמל 9ויטורי אבי קליית מחבת בע"מ
יד בנימיןעובדיה1, מרכז מסחרי"בר-טל בר וטבע
יהודרחוב פנינים 1דרזי מעדני בשר

יהודגירון 3מלאר נכסים והשקעות (2019) בע"מ-טאטי בייקרי
יהוד מונוסוןאלטלף 4 מרכז ביגניצת הדובדבן -יהוד

יונתןיונתן החזקותצרכניית יונתן- יונתן החזקות- אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
יזרעאלכל בוכולבו קיבוץ יזראל

יקוםבניין צרפת יורופארק ת.ד 1דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ ראשי
יקנעם עיליתדרך רבין 9 , ביג יקנעם"- בית טבע ניצת יוקנעם בע"מ -ניצת הדובדבן-יוקנעם-זכיין

ירושליםכנפי נשרים 22 גבעת שאולניצת הדובדבן -ירושלים(כנפי נשרים)
ירושליםהרב הרצוג 61ניצת הדובדבן (ניות)- ירושלים

ירושליםאגריפס 99ניצת הדובדבן -ירושלים(אגריפס)
ירושליםעמק רפאים 35לחם ועוד עמק רפאים

ירושליםבית יעקוב 2הדסא
ירושליםעזה 40פילבוקס מ.נ. בע"מ

ירושליםיוחנן בן זכאי 7מרכז הפיצוח דוד מצלאוי
ירושליםשוק מחנה יהודהמעדני צדקיהו- שוק מחנה יהודה

ירושליםקק""ל 21"ברעמס בע"מ (זומיקס)
ירושליםהשיירות 20קפה מיכאלה-סכין ומזלג בע"מ

ירושליםיפו 101הפינה הטבעית בע"מ
ירושליםבן מימון 21מרקט יצחק ראובן

ירושליםאגריפס 65מחסני מזון בע"מ (עולם הטבע)
ירושליםטחנת הרוח במשכנות שאננים - שדרות בלומפילדיקב ירושלים

ירושליםאביזוהר 8צדקיהו קונספט בע"מ (מעדני צדקיהו בית הכרם)
ירושליםכנפי נשרים 22ניצת הדובדבן- ראשי (מרכז) כנפי נשרים

ירושליםעין כרם 48סופרית עין כרם-דורון שבי
ירושליםזלמן שניאור 1 (הגן הבוטני בווייז)ג.נ מעדניית בוטיק בע"מ- גומא ארועים

ירושליםבן יהודה 21- סופר העיר
ירושליםאריה דולצ'ין 26דולצ'ה קאסה- בית מתוק

ירושליםעין ראפה 17פירות וירקות אבו אמיר בע"מ
ירושליםאורוגוואי 6מאפה קפה
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ירושליםבן מימון 3בשר ודגים שימחוביץ

ירושליםאגריפס 88א.א ציקבא שיווק בע"מ
ירושליםהדישון 21קפה אביחיל

ירושליםאגריפס 47מזרח ומערב באלגן
ירושליםקניון לב תלפיותפרוטים-  ירושלים

ירושליםפייר קינג 2-בתוך ת.דלק אורניםגלולס בע"מ
ירושליםהתעשיה 8-תלפיותפיצוחי מורנו בע"מ-סניף תלפיות

ירושליםהאומן 17פארמרים בע"מ
ירושליםאביזור 8 מרכז בית הכרםמ.י.ש.ש בית הכרם בע"מ

ירושליםכנפי נשרים 35פיצוחי מורנו בע"מ-גבעת שאול
ירושליםהלה 26הולי בייגל

ירושליםדוד רמז 4, מתחם התחנה הראשונה"טבע קסטל ירושלים
ירכאמול קניון כנעןאורגנו בית טבע

ירכאמגן ירכא בוואיזהמאפה מבית אלחלאל בע"מ
כאבולכניסה ראשית לכפר, מול תחנת דלק סונול - קומת קרקע"Healthy Cakes (בייביי בום בום בע"מ)

כאוכב אבו אל-היג'אכאוכב אבו אל-היג'אגאנם דועה- גרנולה
כבריכברימרכולית הכיכר

כוכב השחרישוב, כוכב השחר 9064100"מרכולית "כוכב"- כוכב השחר
כלילהגינה האורגניתהגינה בכליל

כנרת (מושבה)לרשום בוואיז תמר בכפרתמר בכפר
כנרת (קבוצה)כנרת (קבוצה)ירדנית כנרת אגש"ח בע"מ חנות מפעל תמרים פלוס

כפר אדומיםהסלע 2- כניסה מהכביש התחתוןמוריה קליימן
כפר אורניםהיער 1שאולי פאמילי מרקט-כפר אורנים

כפר בילואותנטיא.ר.י.ע השקעות בע"מ (אותנטי כפר בילו)
כפר בלוםקיבוץ כפר בלום ד.נ.ג.ע 1215000כל בו כפר בלום

כפר ברוךכפר ברוךשולינקה בע"מ (עוסף סגלוביץ א"ת 2000"
כפר הנגידצרכניה בכפר הנגידצרכניית כפר הנגיד

כפר ויתקיןכביש 5710ירוק 2000 בע"מ (החנות האורגנית של ברטה)
כפר ורדיםאזור תעשיהנועלוש

כפר חסידיםנחלת יעקב 27איקה חקלאות בע"מ
כפר כמאלרשום בוייז ויתניה כפר כמאויתניה כפר כמא

כפר מנדאכפר מנדא מול בנק לאומירוזמרין
כפר מעשהאורנים 13משה לב - טיולי לב

כפר מרדכיהפרדס 45 כפר מורדכיאלון יואלס בריא מהשדה
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כפר סבאמתחם בי סנטר, אנג'ל 78"ניצת הדובדבן -כפר סבא(בי סנטר)

כפר סבאוויצמן 51הכל דבש
כפר סבאמנופים 2קליית חממה בע"מ (ר.עזרא סחר ושיווק)

spices כפר סבאקניון אושילנד (קומה 1 - ליד קפה לנדוור)דלימארט בע"מ-כפר סבא
כפר סבאויצמן 125צפניה-מרכז מזון זול (קטניות ותבלינים)

כפר סבאהתעש 20 בית הפעמוןמנדי טבעונות עד הבית
כפר סבאויצמן 111- סופר יודה- 

כפר סבאגאולה 28שאולי פאמילי מרקט
כפר סבאהתע"ש 11רוזנר יהודה שיווק בע"מ- המרתף של רוזנר

כפר סבאהגליל 49א,10משהו משהו בוקס
כפר סירקיןהדקלים 12טרי טרי

כפר עציוןמרכז מסחרי - לשים בווייז צנובר פיצוחים ותבליניםצנובר-שיראל עסקים בע"מ
כפר עציוןצומת גוש עציוןטבע הגוש בע"מ (ניצת הדובדבן)- זכיין

כפר עציוןצומת גוש עציוןיקב גוש עציון
כפר עציוןלב העולם היהודילב העולם יהודה ושומרון בע"מ

כפר קאסםכפר קאסם בכניסה מכיוון אורניתבית טבע- פידא פריג
כפר קיש0צרכניית כפר קיש

כפר תבורהצלע האדוםאטליז הצלע האדום כפר תבור
כפר תבורשדרות קק"ל חנות מבקריםהשקד אומנות ומסחר בע"מ

כרמיאלמתחם היוצרים 7מ.ר.א. פארם בע"מ ניצת הדובדבן -כרמיאל
כרמיאלהחרושת 13קסם הטבע(כרמיאל)

כרמיאלההגנה 39עומרי פיצוחים ומתוקים בע"מ
להביםשדרות רימון 1א.ש המאפיה

לודהיוצרים 3ניצת הדובדבן-מרכז ליקוט- לוד
מבשרת ציוןהיצירה 108שוק ירושלים בע"מ - טבע שוק

מבשרת ציוןקניון מבשרת החדש קומה -1טבע ומשקל בע"מ
מבשרת ציוןהר חוצבים 5סופר אופיר בע"מ

מבשרת ציוןהיצירה 10הגינה של מגי
healthy soul-מג'ד אל כרוםכניסה מערביתלובנה מנאע

מגארמגארדניאל סאלח אלשופאני יבוא ושיווק(סימפל חנות טבע)
מודיעיןדותן 66 קומת קרקעשלומי תבלינים

מודיעין-מכבים-רעות*שד' המלאכות 121א.ר.נ החזקות בע"מ ניצת הדובדבן -מודיעין
מודיעין-מכבים-רעות*הקדר 1תבליני נעמה

מודיעין-מכבים-רעות*דותן 66 קומת קרקעשלומי תבלינים (מודיעין)
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מודיעין-מכבים-רעות*צאלון 1 מודיעין סנטר ליד ניו דלהיbread and jam דר צבי-לחם וריבה(קפה רומי)

מודיעין-מכבים-רעות*המעיין 13פונדק יטבתה
מושב בת הדרמתחם אושר עד-ממול אושר עדהקולה בעיר- בת הדר

מושב זיתןהשלושה 22ת.א יבולי בע"מ
מושב כרמי צורכרמי צורשיווק ר.מ.ש קניס בע"מ(כרמי צור)

מזכרת בתיהרוטשילד 48סופר מזכרת בתיה
מזכרת בתיהמנחם בגין 4שוק האיכר

מזכרת בתיהמנחם בגין 4איטליז מוסקנה
מזכרת בתיהמנחם בגין 2 שלומי תבלינים

מחנה יתיריתירשיווק ר.מ.ש קניס בע"מ (יתיר)
מטולהסופר המושבה- הראשונים 49י. דיוויס השקעות בע"מ-סופר המושבה

מישור אדומיםהדקלה 5פיצוחי מורנו בע"מ-מישור אדומים
מיתרמיתרטימין- כל השפע בטבע

מיתרצבאים 2יוסי דויטש שיווק
מיתרמיתרגו מרקט-מיתר

מעוןסחורה שיווק ר.מ.ש קניס בע מסחורה שיווק ר.מ.ש קניס בע"מ (מעון)
מעיין צביהמדור רון בע"ממכולת המדור רון בע"מ (הנדלר)

מעלה אדומיםמצפה נבו 41ה.מ. ראובני בע"מ(ראובני מרקט)
מעלות תרשיחאהכנסיות 3טופולו

מצליחבוייז משק דניאלהדניאלה שוק חקלאי בע"מ- מור יעקב- משק דניאלה
משגב עםד.נ משגב 20170- גוש שגבמינימרקט עצמון - מנשה ובתיה פנחס

משואות יצחקצרכנייתצרכניית משואות יצחק
נאות מרדכיקיבוץ נאות מרדכימרכולית- כל בו נאות מרדכי

נהריההזמיר 100סימה לוי
נהרייההרצל 75בית טבע פנצאיה
נווה אילןלרשום בוואיז צרכניית נווה אילןצרכניית נווה אילן

נווה דניאלסופר תורג'מן נווה דניאלאחים מ.ש.מ (סופר תורג'מן)
ניר דוד (תל עמל)מסעדה בתחנת דלק ""סונול"" גן השלושה"ארטישוק (נופית חברה לשירותים מונצלים בע"מ)

נס ציונהויצמן 15אליאס פיצוחים ותבלינים בע"מ (קליית יבגי נס ציונה)
נעןכל בו- נעןכל בו-קיבוץ נען

נצרתמרכז רסקו 31גרעיני עפולה- ביג דן- נצרת עילית
נשרדרך השלום 11הקולה ארביב קונספט אקספרס בע"מ

נתיבותירושלים 110פניני הטבע
נתיבותשד' ירושליים 170חוג הבשרים של קורקבדוס
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נתיבותיוסף סמילו 42פיצוחי דניאל זגדון

נתניהפנחס בלקוני 23 מרכז מסחרי לב יהלוםניצת הדובדבן -נתניה שרונים
נתניהטום לנטוס 26שיא הטבע בע"מ(מאיה בוטיק קריית שרון)

נתניהבני ברמן- קניון עיר ימיםבסטריה
נתניההמחקר 2בנטו יזמות וניהול בע"מ (הקולה נתניה)

נתניהדותן 8ג'ינג'ר בריאות וטבע
נתניהקניון עיר ימים-קומה ראשונה מול ארומהבאשר נתניה

נתניהמתחם סוהולחם ארז- נתניה
נתניהנתן יונתן 12-מרכז פיאנוהמזווה נתניה- א.ש יזמות קולינרית בע"מ
נתניההרצל 25שפע טבע כפ"ס בע"מ- שפע טבע נתניה

נתניהאלון צבי 6קייטרינג גורמה
נתניהקניון אם הדרךהדר השקד  בע"מ- (אדונית )

סוסיהיקבי דרימיה בע"מ- בתוך מושב סוסיאיקבי דרימיה בע"מ
סוסיהמושב סוסיאברכת יגל רפאל מכולת סוסיא

סכניןבניין אלגאדיר קומה 2סועראת חיאתייה
סכניןבוייז פיטנס בר סכניןאבו יונס מוחמד

סעדד.נ הנגבכל בו קיבוץ סעד
עידןמושב עידןטאקו שיווק מושב עידן בע"מ

עילוטעילוטנור אבו ראס-סילאן
עין המפרץמרכולית קיבוץ - ד.נ אשרתמרכולית קיבוץ עין המפרץ

עין השופטכולבוכולבו עין השופט
עין זיווןסופר נוחותסופר נוחות בע"מ- עין זיוון
עין יהבעין יהב ליד מחסני השוקקנטינה רייס שחם- עין יהב

עין כרמלליד תחנת דלק אלונית עין כרמל כביש 4לחם גל עין כרמל
עין עירוןתחנת קמח מתחם סונולחיים קליות בע"מ

עין צוריםכל בו עין צוריםכל בו עין צורים
עמק המעיינותירושלים הבירה 25מוצרי עוף טוב 2001 בע"מ- חנות מפעל

עפולהחנקין 16ניצת הדובדבן-עפולה(חנקין)
עפולהמנחם בגין 79עץ החיים תבור בריאות בע"מ

עפולהקהילת ציון 14הקצב והשף בע"מ
עפולהקהילת ציון 5א.א.נ. בר-זן בע"מ קליית בראזני

עפולהרח' חנקין 16ניצת הדובדבן עפולה בע"מ 12
ערבהמושב צוקים בערבהטבע בוקיש

ערבה תיכונהצוקים 17תמרג יזמות בע"מ
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ערדמרכז מסחרי ערד-אליעזר בן יאיר 35/17גרעיני עפולה- ערד

ערדקנאים 27א.ר.י.ע השקעות בע"מ (אותנטי ערד
עתליתהסלע 1מזווה וקפה (לילי פילי)
פרדס חנה כרכורהמושב 42המזווה עין שמר בע"מ

פרדס חנה-כרכורהתדהר 1ניצת הדובדבן -פרדס חנה
פרדס חנה-כרכורחרובים 7אדונית התבלינים

פרדס חנה-כרכורדרך הבנים 14- צמוד למרכז הסלולרמכולת אבי (מרכולית פוקס בע"מ)
פרדס חנה-כרכורחרובים 7אדונית בע"מ

פרדסייההאירוס 12הסלסלה
פתח תקווהשחם 17, ליד שיפודי ציפורה"הדובדבן שבחורב בע"מ ניצת הדובדבן-פתח תקווה (יכין)

פתח תקווההרב שמואל מהוליבר 27קינמון בית טבע
פתח תקווההשחם 11 (מול 14) מתחם שופ טייםבי.טי.אל בוטיק בע"מ- קליית חממה

פתח תקווהרפאל איתן 5- קניון ספיר בתוך הקניון בצד של פיצה עגבניהטרי בריא בע"מ- פתח תקווה
פתח תקווהירקונים 58נוי השדה פ"ת מרלוג (נוי השדה שוק הצפון בע"מ)

פתח תקווהצפת 42מזל כהן זול בריא
פתח תקווהה באייר 14לבנת חן הפקות

פתח תקווהיוסף נקר 5טבע עד הבית חנות אינטרנטית-עזרא חביב
פתח תקווההברון הירש 8-פיצוחי מישל בע"מ

צופיתהשדרה 58ג.ל.י גפן בע"מ-  (משק ימיני- צופית)
צוקיםכביש 90-ליד מושב צוקים-בוייז המעדייה צוקיםמעדניית צוקים-יריב איתני

צור יצחקמרכז מסחרי זילברמינץאביב של טבע-
צלפוןהדקל 185אבי מרקט

צמחמתחם מול כינרת צמחדור אלון מתחמים קמע' בע"מ-אלונית ק/מושב צמח- סופר
צפתהרב לוי ביסטריצקי 221טבע סנטר

צריפיןצריפין מרלוג כוורת- קרן לב"י- -צריפין-מרלוג 203
קדימה-צורןשבזי 5-בוייז אגדת ים קדימהברבי הדיג א.י בע"מ

קדרוןהאגס 2צרכנית קדרון
קדרוןמשק איזי בוייזציון יצחק-משק איזי

קיבוץ אלוניםצרכנית אלוניםצרכניית אלונים אטיאס
קיבוץ הרדוףמכולתמרכולית- קיבוץ הרדוף

קיבוץ יגורחוצות יגור,צמוד לסטופמרקטנויפלד ניתאי
קיבוץ כפר הציון/גוש הציוןמחסן לב העולם בתוך קיבוץ כפר הציוןמועדון לב העולם בע"מ

קיבוץ כפר עזהכפר עזהקניונית כפר עזה
קליהפונדק לידופונדק לידו - בית הערבה
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קצריןקניון לב קצביםבלאדי גולן צלילה

קריית אונומרזוק עזר 1תבליני כוחלני
קריית אונורחוב המעגל 58יוז'י יזמות- מעדניה

קריית ארבעמשה לוי 5ארץ חיטה
קריית אתאביג קריות, רח' סולל בונה"ניצת הקריות בע"מ ניצת הדובדבן -קרית אתא

קריית ביאליקקרן היסוד 22בית בריא בית טבע
קריית גתכיכר פז 26 (מול בנק מזרחי) מרכז מסחריתבלינים בטעם טוב

קריית גתישפרו סנטרא.ר.י.ע השקעות בע"מ (אותנטי קרית גת)
קריית גתהיוצר 1פיצוחי יהל

קריית גתדרך הדרום 9ג'וליה מעדני בשר בע"מ (קרית גת)
קריית טבעוןכיכר בן גוריון 2ניצת הדובדבן-טבעון

קריית מוצקיןשדרות ירושלים - ליד ויקטוריניצת הדובדבן-קרית מוצקין
קריית מוצקיןבן גוריון 84רועי פירות וירקות ספיד בע"מ

קריית מלאכימרכז ביג קסטינהניצת הדובדבן -קסטינה
קריית שמונהאיזור תעשיה דרומיטבע עמק בע"מ-ניצת הדובדבן -קרית שמונה- זכיין

קריית שמונהא.ת דרומינתח קצבים מותג בע"מ (קריית שמונה)
קרית אונושלמה המלך 37סטלה בייקרי א.דל קופי סטאר בע"מ

ראש העיןמשה דיין 2טבע הגבעה - ונטורה יניב
ראש העיןשבזי 172ב.יבולי בוטנת (חממה ראש העין)

ראש פינהשערי המושבהטבע העמק בע"מ ניצת הדובדבן -ראש פינה
ראשון לציוןתרמ""ב 32"דנטל רביד השקעות בע"מ- ניצת הדובדבן -ראשון לציון

ראשון לציוןהנחשול 30 30ויטופיה
ראשון לציוןז'בוטינסקי 48בית טבע יובל

ראשון לציוןמורשת ישראל 15 -קניון הבארארץ שקד בע"מ-אותנטי קרן הבאר- ראשון לציון
ראשון לציוןברשבסקי 17 ראשון לציוןנועה ושיר פיצוחים ותבלינים בע"מ- קליית יבגי

ראשון לציוןהברבאנל 4נחתומר"
ראשון לציוןילדי טהרן 10ד.ל פתאל מרקט בע"מ- קנקון -ראשון לציון

ראשון לציוןילדי טהרן 5, מתחם G"-טבע קסטל ראשון לציון
רבדיםקיבוץ רבדיםכלבו קיבוץ רבדים

רגבהביג רגבהקבוצת מלצר טבעונות בע"מ ניצת הדובדבן -רגבה- זכיין
spices רחובותצומת ביל""ו"דלימארט בע"מ- סניף ביל"ו

רחובותמוטי קינד 10טבע הגוש בע"מ(ניצת הדובדבן רחובות)
רחובותהרצל 220-צמוד לסושיהמדינייט- יניב רום יזמות בע"מ (רד סטופ )

IN רחובותדרך ירושלים 2תבלין
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רמות נפתלימכולת רמות נפתליצרכניה של אדל

רמלהז'בוטינסקי 18 - שוק רמלה (ליד בורקס רמלה)תבליני אביבי דוד ובנו בע"מ
רמלההרצל 90קפה מטי

רמלהחיים בר לב 10אטליז תמרה בע"מ
רמת גןביאליק 33ניצת הדובדבן רמת גן(ביאליק)

רמת גןקרניצי 10בית השקד והטבע בע"מ
רמת גןקומה 2 ליד האוכלדלימארט בע"מ-קניון עזריאלי איילון

רמת גןג'בוטינסקי 1שקדיה רמת גן
רמת גןביאליק 55קליית שפע טבע (רמת גן)

רמת גןרח' היצירה 20קליית חממה א.י. (2011) בע"מ
רמת גןשד' ירושלים 16א.ש.ד שוק הבשר והעוף

רמת גןהכבאים 9ארץ בראשית -רמת גן
רמת גןביאליק 62שפע טבע

רמת גןג'בוטינסקי 1קפה דימול- ג'ו קפה
רמת השופטכולבוכל בו נעים רמת השופט

רמת השרוןסוקולוב 91ניצת הדובדבן -רמת השרון(סוקולוב)
רמת השרוןהחרושת 1חממה חנות מפעל

רמת השרוןאוסישקין 51לחם ארז - רמת השרון
רמת השרוןסוקולוב 42רפאל לבקוביץ

רמת השרוןמתחם סופר בונוס, קרית שאול"- צומת הפילטבע קסטל הפיל (הכפר ירוק)
רמת טבעוןחרצית 1שוק טבעון- רמת טבעון

רמת ישיהאקליפטוס 1 -מרכז מסחרי רמת ישיניצת הדובדבן -רמת ישי
רמת ישיהצפצפהקול הטבע

רמת ישיהאיקיפטוס 4פקאן רמת ישי
רמת ישיהצפצפה-א.תקיי.או.אל הטבע בע"מ- קול הטבע

רעננהאוסטרובסקי 39ניצת הדובדבן -רעננה(1998) בע"מ
רעננההחרושת 32 - מול קניון רנניםניצת הדובדבן -רעננה צפון(החרושת)

רעננהקניון רננים-קומה 0- חנות צמודה לשופרסלדלימארט בע"מ-רעננה
רעננהרחוב רבי עקיבא 95ס.ע.א מוצרי מזון כוכב השרון בע"מ(המקום שלנו)

רעננההמלאכה 18חוות נעומי ניהול מעדניות בע"מ-רעננה
רעננהעקיבא 95קפה גאולה

רעננהדרך ירושלים 34ירוק 2000 בע"מ (ירוק בהיר רעננה)
רשפוןהפרחים 16מ.מ סופר רשפון בע"מ

רשפוןשיבוליםהגינה של יהודה
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שדה אליהושדה אליהוחקלאות שדה אליהו אגש"ח בע"מ- ביו תור

שדה משהמינימרקט מושב שדה משהמינימרקט תהילה
שחרהמסיק 14בורא פרי האדמה
שילתמרכז מסחרי צומת שילת(מרכז ירדן)סלטי משני בע"מ

שעלביםזול במרכולזול במרכול שעלבים בע"מ
שער בנימיןא.תעשיהמעדנית מאיה

שער הגולןכל בוכל בו- שער הגולן
שער העמקיםשער העמקיםכולבו שער העמקים (משקי עמק יזרעאל)

שפרעםשפרעםborganic- עבאס מאג'די
שריגים (לי-און)מרכז מסחרי שריגיםפלוס מרקט שריגים

תימוריםצרכניית תימוריםסופר שופ קואופ- צרכניית תימורים
תל אביבישעיהו 1- סופר יודה- 
תל אביבריינס 62- סופר יודה- 
תל אביבדיזינגוף 215- סופר יודה- 
תל אביבבן יהודה 164- סופר יודה- 
תל אביבבן יהודה 224- סופר יודה- 
תל אביבבן יהודה 32- סופר יודה- 
תל אביבבן ציון 3- סופר יודה- 
תל אביבאינשטיין 7- סופר יודה- 
תל אביבאבן גבירול 73- סופר יודה- 
תל אביב יהודה המכבי 72- סופר יודה- 
תל אביבבוגרשוב 19- סופר יודה- 
תל אביבבארט 6- סופר יודה- 

תל אביבקהילת סלוניקי 7דילטו בע"מ
תל אביבמקס ברוד 13רוזמרין-הצרכניה א.א.י איתן בע"מ

תל אביבויצמן 20הילה בסון - לחם תושיה
תל אביבשינקין 44עליזה

תל אביבתל גיבורים 5 קומה gr 1003-אמיר שרר
תל אביבאלנבי 29סופרזול בן גוריון בע"מ- סופר יודה- אלנבי 29

תל אביבשלמה המלך 31רפאל מעדנייה- ניב חביב
תל אביבפינסקר 59סופר יודה- 

תל אביב -יפואבן גבירול 58ניצת הדובדבן -תל אביב (אבן גבירול)
תל אביב -יפוהכרמל 30ניצת הדובדבן -תל אביב(שוק הכרמל)

תל אביב -יפובוגרשוב 40ניצת הדובדבן -תל אביב(בוגרשוב)
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תל אביב -יפוברודצקי 15ניצת הדובדבן -תל אביב(ברודצקי)

תל אביב -יפופנחס רוזן 72ניצת הדובדבן -תל אביב(טופ דן)
תל אביב -יפויהודה המכבי 79ניצת הדובדבן - יהודה המכבי-תל אביב

תל אביב -יפודיזינגוף 226ניצת הדובדבן -דיזינגוף
תל אביב -יפוקינג ג'ורג' 99 (פינת זמנהוף)דור אלון ניהול מתחמים קמע' בע"מ--AM-PM זמנהוף (שכונתי)

תל אביב -יפואבן גבירול 136 (פינת ז'בוטינסקי)דור אלון ניהול מתחמים קמע' בע"מ--AM-PM אבן ג. 136 (שכונתי)
תל אביב -יפונחלת יצחק 10דור אלון ניהול מתחמים קמע' בע"מ--AM-PM נחלת יצחק (שכונתי)

תל אביב -יפוברודצקי 15דור אלון ניהול מתחמים קמע' בע"מ--AM-PM ברודצקי (שכונתי)
תל אביב -יפוהרוגי המלכות 9, רמת החייל"דור אלון ניהול מתחמים קמע' בע"מ--AM-PM הרוגי המלכות (שכונתי)

תל אביב -יפולילנבלום 3נרולי
תל אביב -יפואבא אחימאיר 27המזווה(גני יער בע"מ)

תל אביב -יפויהודה המכבי 65ארץ בראשית
תל אביב -יפוהדר יוסף 10מנת טבע (אדטו בע"מ)

תל אביב -יפואלוף קלמן מגן 3 (שרונה מרקט)קומה 0-באשר א.ד.י שרונה מעדניות בע"מ
תל אביב -יפונחלת בינימין 101עזרא גבאי עסקי מזון בע"מ

תל אביב -יפוקניון רמת אביבבאשר קניון רמת אביב (עוגן אופק נכסים והשקעות בע"מ)
תל אביב -יפוהרצל 79סיטי קפה (סיטי 79)

תל אביב -יפוקינג ג'ורג' 20קליית שפע טבע (תל אביב)
תל אביב -יפושינקין 44י.י.ן אמין ניהול מסעדות בע"מ (לחם ארז שינקין ת"א)

תל אביב -יפומנחם בגין 125הפיסטוקיה - פליקס וקסנר (דקל איתי)
תל אביב -יפוקיבוץ גלויות 106-גרעיני עפולהליד-טורג'מן בע"מ- גרעיני עפולה

תל אביב -יפואבא אחימאיר 19- מרכז שוסטר רמת אביב, ליד המזרקה."סוליקה הקטנה בע"מ
תל אביב -יפורבניצקי 4- מצד שמאל של החומוסיה מעלית קומה 1ג'ירפה חוויות אורבניות בע"מ

תל אביב -יפומוהליבר 18סיטי מרקט מוהליבר בע"מ
תל אביב -יפושנקין 56אטליז בשנקין בע"מ- קצביה בשנקין

תל אביב -יפויהודה לוי 75אליאס שיווק בע"מ- בית משקאות של אליאסי
תל אביב -יפואהרון בקר 8- קומה 0מרקטו מיקדו

תל אביב -יפואבן גבירול 125ויגן השקעות בע"מ- כמונה
תל אביב -יפודרך בן צבי 84 בניין פנורמה קומה 6לילי מטבחי שף בע"מ

תל אביב -יפומקווה ישראל 4- להגיע דרך אלנביא.ד.א קמעונאות בע"מ (גרין מרקט)
תל אביב -יפושינקין 53לחם תושיה- מירב בסון ברקוביץ

תל אביב -יפולוינסקי 48מחלבת טל העמקים בע"מ
תל אביב -יפוחיסין 19- קומת קרקע בכניסהמורן פפיאר

תל אביב -יפותל גיבורים 5פוקסי בוקס-אי האוס
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תל אביב -יפויהודה מרגוזה 28ינסון

תל אביב -יפואופנהיימר 11- מתחם מסחריהקצביה- אטליז באופנהיימר בע"מ
תל אביב -יפושדרות יהודית 27פירות השדרה

תל אביב -יפוקרליבך 27טבע קסטל קרליבך תל אביב
תל אביב -יפודיזינגוף 101 פינת פרישמןטבע קסטל דיזנגוף תל אביב

תל אביב -יפוארלוזורוב 64טבע קסטל ארלוזורוב תל אביב
תל אביב יפומרזוק ועזר 16 16מרקט גרין א.ק.ר גרין- א.ק.ר גרין בע"מ

תל אביב יפופרישמן 63חוגג אימפריה אחזקות  בע"מ-אביב חוגג- פרישמן 63
תל אביב יפופרישמן 57הצרכניה שלנו

תל מונדבני דרור 8 , א""ת תל מונד"ניצת הדובדבן -תל מונד
תל מונדכיכר הבנות הדקל 38אבנר פירות וירקות- חגאג אבנר

תנובותהצופיםהמכולת האורגנית
תקועמרכז מסחרי תקוע (ליד המכולת)טלקייק


