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 " קמח הארץשל קמחי "נק' מכירה 

 ב(-לפי א)ובים ת היששמו

 8ניצת הדובדבן אור יהודה המסגר  -  אור יהודה  ️✔

   2ניצת הדובדבן האורגים  -  אשדוד ️✔

 ניצת הדובדבן צומת סילבר  -  אשקלון ️✔

   5ניצת הדובדבן הבנאי  -אריאל   ️✔

 , האלה פינת רימון א.ת גולוטן  – אבן יהודה  ️✔

 

 7ניצת הדובדבן מתחם מול  - באר שבע  ️✔

 ניצת הדובדבן מתחם ביג  - באר שבע  ️✔

 24ניצת הדובדבן יגאל אלון  - בית שמש  ️✔

   2השריג ניצת הדובדבן  - בנימינה  ️✔

 ניצת הדובדבן – ביתר עילית  ️✔

 

   5יש לי בוטן , כורזין   - גבעתיים  ️✔

 )מולינו בלבד(חנות "המשק"    -  גבעת חן ️✔

 ניצת הדובדבן צומת הגוש   -    גוש עציון ️✔

 
 מרכולית קיבוץ דורות    - דורות  ️✔

 

 22שד' בן גוריון  ניצת הדובדבן -  הרצליה  ️✔

 

 קניון מול זכרון ניצת הדובדבן -  זכרון יעקב ️✔

 

   7ניצת הדובדבן הפלד  – חולון   ️✔

 59, קראוזה  32תבליני טוב טעם ידעי דב הוז  - חולון   ️✔

 ,  נווה שאנן  7ניצת הדובדבן קומוי  -  חיפה  ️✔

 14ניצת הדובדבן, חורב  –  חיפה  ️✔

   7, הגליל ניצת הדובדבן  -  טבריה ️✔
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 קניון סביונים 3הבוסתן, דרך משה דיין  -  יהוד  ️✔

 9ניצת הדובדבן, שד' יצחק רבין  –יקנעם   ️✔

 72ראס אל חנות אגריפס  - ירושלים   ️✔

   22ניצת הדובדבן כנפי נשרים  - ירושלים   ️✔

 25עמק רפאים   –ניצת הדובדבן  –  ירושלים   ️✔

 61ניצת הדובדבן סניף ניות, הרצוג  –  ירושלים   ️✔

 

 78ניצת הדובדבן אנג'ל  -  סבאכפר   ️✔

 מתחם היוצר   7ניצת הדובדבן, היוצרים   – כרמיאל  ️✔

 2, התבואה טחנת קמח הארץ   –כוכב מיכאל  ️✔

 כל בו כפר מנחם   – כפר מנחם  ️✔

 

 , מרכז מגה אור ניצת הדובדבן מודיעין - מודיעין   ️✔

 פיצוחי מורנו מתחם קרייזר סנטר   -מודיעין   ️✔

 קפה חממת הסחלבים   -  החמישהמעלה   ️✔

 

 )מולינו בלבד( 6יקינטון פינוקיצ'ן ,  – נס ציונה  ️✔

 מרכז מסחרי לב יהלום   23פנחס בלקני ניצת הדובדבן,  – נתניה  ️✔

 

 16ניצת הדובדבן חנקין  - עפולה   ️✔

 

 ביג פרדס חנה 2תדהר , ניצת הדובדבן  - פרדס חנה   ️✔

 סנטר -ניצת הדובדבן פתח תקווה מתחם בי  - פתח תקווה   ️✔

 ניצת הדובדבן סניף יכין סנטר   - פתח תקווה   ️✔

 

 )מולינו בלבד( מתחם רולדין  1בוסתן קדימה, האופה  -  קדימה   ️✔

 10מתחם ביג, הסולל  ניצת הדובדבן קריות  -  קריות   ️✔

 קרית טבעון  2כיכר בן גוריון ניצת הדובדבן,   -  קרית טבעון  ️✔

 ניצת הדובדבן ביג קסטינה  - קרית מלאכי / צומת קסטינה   ️✔

 ניצת הדובדבן קרית שמונה, א.ת דרומי  –  קרית שמונה   ️✔

 )מרכז מגה אור(  1ניצת הדובדבן , שדרות ירושלים  –  קרית מוצקין   ️✔

 

https://www.facebook.com/OrchidsCaffe/?__tn__=K-R&eid=ARBC5p5yauXzfcNDD877gbdp1a-xAjVNmi4oyVctuELEbrdxp94dKC3MO59HI5rh5FaYyRx05Mao261_&__xts__%5B0%5D=68.ARAJVvNTcn7AlTOFYPyOrjoBxod_0q_OeSUbK7kDpv_LDahiKo4n2IKVgVCKimGBHhpWwIPxq4ICZFm4XxTCbiUr8wOXNV-XIQ8ivZsI0gGXNc4DTypf0GXl4IPGYn0HBU5J5UgskyiOBH16W5EwXq236B-eGBtnztsaQRPor7AGnjm_w5Ge2d609Ow
https://www.facebook.com/nizatkriot/?__tn__=K-R&eid=ARDNM1OxQTcSjoAB9Y2DG8QbVdpoFP29kbxJeaawC3B6UUwgj7v7tgXGyVqjSEnS9-nHP7qqhirCIZxQ&__xts__%5B0%5D=68.ARAJVvNTcn7AlTOFYPyOrjoBxod_0q_OeSUbK7kDpv_LDahiKo4n2IKVgVCKimGBHhpWwIPxq4ICZFm4XxTCbiUr8wOXNV-XIQ8ivZsI0gGXNc4DTypf0GXl4IPGYn0HBU5J5UgskyiOBH16W5EwXq236B-eGBtnztsaQRPor7AGnjm_w5Ge2d609Ow
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 18חותמי המגילה  -החמניה הנודדת  - ראש העין   ️✔

 ראש פינה 1מעלה גיא אוני , ניצת הדובדבן  -  ראש פינה  ️✔

 32תרמ"ב , ניצת הדובדבן - לציון ראשון   ️✔

 מרכז קניות ביג ניצת הדובדבן רגבה - רגבה   ️✔

 , מתחם סנטרו.    10ניצת הדובדבן מוטי קינד  - רחובות   ️✔

 33ניצת הדובדבן ביאליק  - רמת גן   ️✔

 91, סוקולוב ניצת הדובדבן  - רמת השרון   ️✔

 1, האקליפטוס  ניצת הדובדבן - רמת ישי   ️✔

 32החרושת ,  39ניצת הדובדבן אוסטרובסקי  -  רעננה   ️✔

 

 72ניצת הדובדבן טופ דן , פנחס רוזן  -  תל אביב  ️✔

 , שוק הכרמל  30 ניצת הדובדבן סניף הכרמל  - תל אביב   ️✔

 58 ניצת הדובדבן סניף אבן גבירול -  תל אביב  ️✔

 40  ניצת הדובדבן סניף בוגרשוב - תל אביב   ️✔

 , רמת אביב   15  ניצת הדובדבן סניף ברודצקי  -  תל אביב  ️✔

 רמת החייל   32בלי קמח, הברזל  –  תל אביב  ️✔

 אזור תעשייה תל מונד   - 8דרך בני דרור ניצת הדובדבן  -תל מונד   ️✔

 

https://www.facebook.com/nizat.regba/?__tn__=K-R&eid=ARCxz_zXW3IasRtCBIUJaP9vF2-Ja168E2ArQi7HDQE65teLBWOaLvUjva8fhP0JdbDOJp2gpTXc3qp_&__xts__%5B0%5D=68.ARAJVvNTcn7AlTOFYPyOrjoBxod_0q_OeSUbK7kDpv_LDahiKo4n2IKVgVCKimGBHhpWwIPxq4ICZFm4XxTCbiUr8wOXNV-XIQ8ivZsI0gGXNc4DTypf0GXl4IPGYn0HBU5J5UgskyiOBH16W5EwXq236B-eGBtnztsaQRPor7AGnjm_w5Ge2d609Ow

