כתובת
שם העסק
אקספרס  GOקק"ל 35
הפלדה 23
א.ל יצור ושיווק  -מימוניס אפיה
הרצל 46
א.מ .מזון מהיר
הבדיל 32
אבגר 2000
שדרות ירושלים 942
אומן הפיצה
נחום שריג 45/11
אומן הפיצה
יהושע ייבין 12
אוראל
יעקב כהן 3
אורן משי
הקוצר 15
אושר עד מחלקת ירקות
ירדן עמק שרה
איקאה  -מסעדה בשרית
ירדן עמק שרה 15
איקאה  -מסעדה חלבית
ירדן עמק שרה 15
איקאה מזנון סניף באר שבע
יצחק רגר 185
אל הבקר
שלושת בני עין חרוד 85
אפטר פיצה
ראובן רובין 5
בולוק
תחנה מרכזית
בונז'ור
לאורד כהן 2
בופרי  -מגשי אירוח
אביגדור המאירי 6
בורגר ראנץ סניף נווה זאב
בן צבי
בורגר ראנץ סניף קניון הנגב
יוהנה ז'בוטנסקי 26
בורגרים
גרנד קניון
בורגרס בר
שדרות טוביהו 125
ביגה גרנד באר שבע בע"מ
הזורע 9
בייקרי אנד קונספט בע"מ
קק"ל 56
בית הלאפה
המדע  10רמות 10
בית הלחם
ניב דוד 16
בית מאפה אילן
אברהם אבינו 91
בית מאפה גילת
סנהדרין 103
בית מאפה הסנהדרין
העליה 9
בית מאפה העליה
שדרות ירושלים 42
בית מאפה יעקובוב
שכונה ג'
בית מאפה יפרח
מבצע נחשון 60
בית מאפה נוף
קנדל 2
בית מאפה נורית
שאול המלך 111
בית מאפה שאול המלך
העצמאות 11
בית הבאגט
ברדיצ'בסקי 2/3
בית מאפה אילי
נחום שריג 23
בית מאפה גילת
מרכז יעלים הגשר 32
בית מאפה הגשר
ק .יהודית
בית מאפה יפרח
יוסף שטרן 2
בית מאפה רמות על
שטרית 2/4
ברכת הדסה
החשמונאים 15
ברכת רחל
יצחק בן צבי
ג'ירוסוס  +שווארמה S
התאנה  22מול 7
גלידה ג'טלק מתחם מול 7
שדרות ירושלים 2
האופה

משגיח
יעקב חלפון
יוסי זרוק
יעקב ישראל כהן
יעקב אלקיים
יוסף דיין
יוסף דיין
יגאל לוי
שמעון שחר יפה
אפרים רייניץ
יצחק לוי
יצחק לוי
יצחק לוי
דניאל חליוה
ברוך טויטו
אברהם שליו
צפריר חריב
ישראל דהאן
משה חדד
מורדכי עטיה
משה עבדה
נתנאל אבו
אלעד בן פורת
רז נדיב
אברהם אטלן
מיכאל ויצמן
נדב חדד
דניאל קריאף
נתי כהן
יקיר לוי
שמעון אוחיון
יוסי זרוק
אברהם אטלן
אברהם אטלן
נתי כהן
דוד כהן
שניר שטרית
אריאל זגורי
מיכאל ויצמן
יוסי זרוק
מיכאל ויצמן
יוסי זרוק
יעקב אטלן
מתן אזולאי
חיים בן ברוך
עמרם ארדסטני

שם העסק

כתובת

משגיח

האיטלקיה הקטנה
הבאגט של אורי
הבאגט של אורי מרכז אורן
הבאגט של אורי נווה זאב
הדיקטטור
המאפיה של תה"ל מרכז אורן
המאפיה שלנו
המגש החם
המשחררים
הסנדק
הסנדק
הפיתה של נעים  -שוק עירוני
הפיתה של נעים
הפלאפליה
הפרה
השיפודיה של ליברטי
חומוס אליהו
חלב חיטים
לה פיצה
לחם חם
מאפה הכהן
מאפיה של תהל
מאפיית אודל
מאפיית אראל
מאפיית הראשונים  -מ.ל
מאפיית הראשונים מ.ל  -ביג
מאפיית הראשונים מ.ל פלח 7
מאפיית הראשונים מ.ל רמות
מאפיית יעקובוב לחם קווקזי
מאפיית לחם קווקזי
מאפיית עזרא שירן
מאפיית רדק אשר
מאפיית הראשונים מ.ל בע"מ
מאפים פלוס
מאפניס
מחסני השוק  -מצדה
מחסני השוק  -ראשי מחלקת ירקות בלבד
מחסני השוק
מטעמי פאר קוסקוס הבית
מיסטר קורן ביג באר שבע
מלוח מתוק
מלך הפיתה
מפעל שאול המלך
מקור הבשר גלאט
מרטין

לואי פיקרד 2/24
החלוץ 77
יצחק רגר 185
יוהנה זבוטנסקי 1911
המדע 43
מרכז אורן 50
ח"ן 6/101
יהושוע יבין 2
דרך המשחררים 133
שדרות ירושלים 2
טורמפלדור 79
שוק עירוני 99
שוק עירוני 91
שפירא 10
מבצע נחשון 60/13
יוהנה ז'בוטנסקי
דרך מצדה 6
אביגדור המארי 29
מונטפיורי 1
שוק עירוני 273
המדע  102רמות באר שבע
שאול המלך
כיכר אליעזר קפלן 13
ביאליק 26
שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 30
דרך חברון
ינשוף 1 1
הערים התאומות רמות 22
מבצע עובדה 22
שאול המלך 28
העליה 20
רדק 28
טרומפלדור יוסף 2
ישראל לוזון 65 65
סוקולוב 26
מבצע עובדה
המשחררים 100
בית אשל 1
הדגן 13
דרך חברון 21
בית אשל 28
טרומפלדור 40
מבצע עובדה 114
הירדן
הפועלים 28

אביעוז גואטה
שלום לוי
דניאל חליוה
בוטבול מלכי
יוסף נחמן לוי
דניאל חליוה
יצחק חלבי
אלעזר אמסלם
מיכאל ויצמן
נדב חדד
שלום לוי
גדיאל אזואלוס
גדיאל אזואלוס
ירון פרג'פור
יעקב אלקיים
איתי יוסף שוורץ
אליהו קריספין
בוטבול מלכי
שמעון אברג'ל
גדיאל אזואלוס
מאיר אניג'ר
שניר שטרית
נתי כהן
בן שמחון יוסף
רז נדיב
רז נדיב
רז נדיב
שלום ארץ קדושה
ישראל דהאן
ישראל דהאן
שלמה בר ששת
יונתן כהן
רז נדיב
יונתן כהן
יאיר משה
יעקב אטלן
אמנון כהן
יורם אלפסי
יוסף דיטש
דורון חג'ג'
אלעזר אמסלם
רפאל מתיתיהו
נתי כהן
בינמין מרציאנו
דניאל קריאף

משגיח

שם העסק

כתובת

סוייט יונית
סטקיית עמרם
עטיה אקספרס
פאפאיה
פיצה פלוס
פיצה אושר עד
פיצה איטליאנו
פיצה אנטוניו
פיצה ביתית
פיצה בלי שם
פיצה ברצרומא
פיצה גולד
פיצה גל
פיצה דה לקאסה
פיצה האט
פיצה האט
פיצה האט סניף רמות
פיצה הגשר
פיצה המרכזית
פיצה וינגייט השלום
פיצה כמעט חינם  -מרכז אורן
פיצה כמעט חינם סניף נווה זאב
פיצה ממי
פיצה סלפי
פיצה עגבניה
פיצה על גחלים
פיצה פאי
פיצה פאי
פיצה פאי -מפעל
פיצה פאנצ'  -הדרוויש
פיצה פצאץ
פיצה פרגו
פיצה צ'ולו
פיצה צ'ולו
פיצה רומא
פיצה שומי
פיצה שמש  -נווה זאב
פיצה שמש  -סניף מרכז אורן
פיצה גולד
קוויק בייקרי
קונדיטורית מרטין
קונדיטורית יניב
קונדיטורית נוף
קופיז
קורינט מפעל שכולו טוב

אברהם אטלן
הסתדרות 98
דניאל חליבה
מרכז אורן
יעקב אטלן
יצחק בן צבי 10
ירון פרג'פור
שפירא 12
שמעון אברג'ל
דוד המלך 2
יוסף דיטש
מתחם אושר עד
יעקב אלקיים
מבצע נחשון 60
יונתן ווזאנה
קק"ל 78
ציון חדאד
משה דיין
אברהם קראדי
דרך מצדה 266
שילה טובול
אליעזר שמואלי 1
מיכאל ויצמן
יצחק בן צבי 6/10
יעקב חלפון
הרצל 97
דורון חג'ג'
מאיר גורוסמן 318
חיים בן ברוך
הע"ל 1
אוריאל פחימה
שדרות יצחק רגר 53
שדרות הערים התאומות  26אביעוז גואטה
אלעזר אמסלם
מרכז יעלים 14
אלעזר אמסלם
יצחק בן צבי 4
אברהם אטלן
ונגייט
דורון חג'ג'
שדרות רגר 182
יונתן ווזאנה
יוהנה ז'בוטינסקי 15 15
יעקב שושן
ק .יהודית 222/2
אלעזר אמסלם
שדרות ירושלים 2
ירון פרג'פור
מרכז ביג
פנחס כהן
קק"ל 44
יעקב אלקיים
מבצע נחשון 60
ראובן בן שימול
קניון הנגב
יעקב שושן
שניידברוביץ 512
שמעון אמור
השלום 52
מיכאל ויצמן
מבצע יואב 49
נדב חדד
אפרים לרון 112
ישראל דהאן
דוד המלך 2
ישראל דהאן
מבצע עובדה 22
יוסי זרוק
גוש עציון 10228
עודד בוגרד
שדרות דוד טוביהו 132
ירון פרג'פור
ז'בוטינסקי 29
דניאל חליבה
שדרות רגר 185
מיכאל ויצמן
יעקב כהן 1
דוד ג'ורנו
מבצע יואב 49
דניאל קריאף
אברהם אבינו 91
אברהם אטלן
השלום קולנוע אורות
יעקב ישראל כהן
מבצע נחשון 69
צפריר חריב
תחנה מרכזית
שלמה בר ששת
הדקל 4

שם העסק

כתובת

משגיח

קפה גרג גרנד קניון
קפה גרג
קפה ומאפה סוף מצדה
קפה לביא
קפה מאפה נאמן
קפה מאפה נאמן
קפריס Beezoo /
קריזי קורן
רגעים מתוקים
רשת 8
שחף נווה זאב
תבליני נפטון

שדרות טוביהו 125
קניון הנגב
דרך מצדה 268
הע"ל 30
תחנה מרכזית
שדרות דוד טוביהו 132
מתחם הקטר 65
קק'ל 40
בלפור 13
קק"ל 32
יוהנה ז'בוטינסקי 11
הכשרת היישוב 41

ישראל ויצמן
ראובן בן שימול
אברהם אטלן
מאור סקה
מתן אזולאי
עודד בוגרד
ראובן בן שימול
פנחס כהן
יאיר משה
שלום לוי
ירון פרג'פור
אפרים רייניץ

