
קינוחי השף של קפה ג'ו
רשימת החנויות*

דרך מיתר בכניסה למיתראברהם - מיתר
פארק אפיקים א.ת אופקים אופקים

חיפה - רחוב תובל 12אורנית חיפה
אזור התעשיה, אילתאילת צוף ים

שדרות ההגנה 33 חיפהאלדור
צומת אלוניםאלונים

בכניסה לקיבוץ אפיקיםאפיקים
צומת שילת, כביש 443ארז מודיעין

אזור תעשיה ד' טבריה עלית רח' הפנס ארזים
א.ת. באר טוביהבאר טוביה
דרך חיים 1, באר יעקבבאר יעקב

צומת בית דגןבית-דגן
כביש 42, ליד מושב בית חנןבית חנן

כביש בני ברית )בכניסה הצפונית לעיר(, אשדודבני ברית
הירקון 10 בני ברקבני ברק-אמיר

בכניסה לקיבוץ ברור חילברור חיל
כביש 70 מזרח אחרי מחלף בת שלמהבת שלמה

יגאל אלון 108 ת"אגבורי-ישראל
צומת גבעת זאב גבעת זאב

צומת כנות גדרה דרום
ד.נ. צפון יהודה, צומת גוש עציון, כביש 60                  גוש עציון

רחוב אורט 1, אשדודגל הראשונים
זרזיר - כביש מס' 7626 -בכניסה לישוב גבעת אלהגל זרזיר

רח בן גוריון מול מלון כרמל נתניהגל נתניה
צומת גן נרגן נר

רח' הפועלים, א.ת. צפוני דימונהדימונה
הכניסה לישוב בת הדרדניאל חוף אשקלון
דרור זקס אבן יהודה דרור - מרכז זקס

רח' הגביש 6 )לכיוון בית סלקום( אזה"ת פנחס ספיר נתניההגביש נתניה
לוחמי גטאות פינת החיל ג.צרפתית י-םהגבעה הצרפתית

הפטיש 12 הוד השרון )שכונת גיל עמל(הוד השרון
הלוחמים 51 חולוןהלוחמים

שמוטקין 38 ראשון לציוןהמפרש
הסיבים 53 ק.מטלון פ"תהסיבים
נצרת עלית רח' הפיריון, אזה"ת ג'הר יונה
כביש החוף ליד מחלף פולגהשחר
הנופר 2, א.ת. רעננההתמר

נילי 4 כניסה דרומית זכרון יעקבזכרון יעקב
אזור תעשיה חצור הגליליתחצור הגלילית

רח החרמש 26 ציק פוסטחרמש
תמרה חדשה  כביש 70טמרה - חדשה

כניסה צפונית לכפר יאנוחיאנוח
סנהדרין 34 )פינת דרך הים(,יבנה      יבנה

מושב יד בנימיןיד בנימין
רח' העצמאות 42, יהודיהוד העצמאות

שלם 1 ר"גיזראמקס
הירקון 165 ת"אככר אתרים

א.ת כנותכנות
כניסה למושב מגשימים על כביש 40 לכיוון נתב"ג )ליד צומת שעריה(מגשימים

דרך השבעה 19 אזורמובילי גוש דן
השדרה המרכזית 24, מודיעיןמודיעין מערב
שדרות מוטה גור מזכרת בתיה מזכרת בתיה

בכניסה לגלגוליה )ביציאה מכביש 6 מחלף חורשים(מחלף החורשים
בין צומת פרדיס לכביש החוף מס' 2מחלף זכרון יעקב
לב הארץ א.ת. ראש העין   מינואט לב הארץ

צומת מירוןמירון
רח' בראשית 1,מצפה רמוןמצפה רמון

צומת משאבי שדה )צומת משאבים(משאבים
כביש 375 בכניסה למבוא ביתרמת"ס מבוא ביתר 2

צומת נוה זוהר, סדוםנוה זהר
צומת נחשון )כביש 44( בין רמלה לבית שמשנחשון

הרצוג פינת שניאור, ירושליםניות
בכניסה לקיבוץ ניר עם      ניר עם

רח' החרש 2, נס ציונהנס-ציונה
נמל התעופה בן גוריוןנתב"ג

רח' ירושלים 2, נתיבותנתיבות
נצרת עלית רחוב מעלה יצחק 11סיכת רוזנפלד

בכניסה לקיבוץ סער ליד נהריהסער
כביש 40 מול מושב עוזהעוזה

כביש 65 בין הכניסה המערבית למזרחית של חדרהעוקף חדרה
כביש הערבה בכניסה למושב עין יהבעין יהב

רח' הרצוג 1, צומת פ"ת, ירושלים עיר שלם
פארק אופיק קריית יהודית ב"שעמק שרה

החטיבה 9 עפולה יוקלר
ר'ח החרוד 7 עפולהעפולה עמקים

בכניסה לערדערד
א.ת. אפק ראש העיןפארק אפק

אזה"ת פארק צרעה סמוך לבית שמש וקיבוץ צרעה  פארק צרעה
גיבורי ישראלפולג

שד' ירושלים 210 יפו-ת"אפרבר-בת-ים
צומת אורה, ירושליםצומת אורה

צומת גולני כביש77 טבריה נצרת                         צומת גולני דרום
צומת גילתצומת גילת

כביש 90, צומת הערבהצומת הערבה
דרך רמון 37, באר שבעקאנטרי באר שבע
משה דיין 14 פתח תקוהקניאל פתח תקוה

מחלף עוקף רמלה / לוד צומת אחיסמךקניון רמלה
שדרות החוצבים 42 מבשרת ציוןקסטל
אזור תעשייה קצריןקצרין

בכניסה לקרית גת דרך הדרום 7, צמוד לביגקרית גת
רח' פקר 1, א.ת קרית מלאכיקרית מלאכי
שד' תל חי 81 ק.שמונהקרית שמונה

ראש פינה מרכז מסחריראש פינה
דרך הים 12, רחובותרחובות פרנס
הר עצמון א.ת. נשר רמלהרמלה פוליבה
משה סנה 210 רמה"שרמת-השרון

צומת רנטיס כביש 446 )בית אריה(רננית
יוסף נבו הרצליה )מול קניון שבעת הכוכבים(שבעת הכוכבים

מדרשת בן גוריוןשדה בוקר
בכניסה למושב שדה עוזיהשדה עוזיה

מושב שדה תרומות )כביש 90(שדי תרומות
שיכון עובדים 

באר שבע
 רחוב שדרות אליהו נאוי בבאר שבע 

)BIG צמוד לשדרה השביעית(
א.ת.שלומישלומי
רח' שנקר 8, פתח תקווהשנקר

הרצל 68 רחובות שעריים
*בהתאם למלאי ולמגוון בחנות.


