
 
 חנויות מקומיות

  גולןהרמת ב כר מזוןלממ 

 :תושבים יקרים

 ן.ברמת הגולמזון לממכר מקומיות ויות חנמצורפת לנוחיותכם רשימת  ❖

 .מעת לעת כל הפרטים נמסרו ע"י בעלי העסקים ונתונים לשינויים ❖

  .בתיאוםהנכם מוזמנים להשתמש בפרטי החנויות על מנת לבצע משלוחים לביתכם  ❖

 למאגר, ניתן לפנות סלהיכנ שמעוניינותוספות לממכר מזון במידה וישנן חנויות מקומיות נבכל עניין או  ❖

 .5552431050חכ"ל גולן בטלפון  – לעופר הבר  בהודעה כתובה

 ועצה אזורית גולן, איננה אחראית לתכנים האמורים. מ ❖

 

 דרום רמת הגולן מרכז רמת הגולן צפון רמת הגולן
 עין זיוון   –סופר נוחות 

 ב עצמובישומשלוחים 
 0504906912 וואטסאפ להזמנות:

 אבי איש קשר:
 7:00-16:00שישי /7:00-19:00שעות פתיחה: 

 קצרין   –עמר מרקט 
 קצרין + צפון רמה"ג משלוחים 

  0523397188 וואטסאפ להזמנות:
 מרקו: איש קשר

 6:30-15:00ו'  /7:00-21:00שעות פתיחה: 

 בני יהודה עמרסופר 
 גדרום רמה"משלוחים לכל 

 0524018450 וואטסאפ להזמנות:
 אתי איש קשר:

 7-16שישי  /7:00-20:00שעות פתיחה: 

 סופר וואסט 
 ים עורב מצוקו שעלמשלוחים 

 0508669286 וואטסאפ להזמנות:
 אילן איש קשר: 

 7:00-17/ ו' +ש'  7:00-19:00שעות פתיחה: 

 חספין   -גוט סופר 
 ואבני איתן  , נובןחספימשלוחים 

  660058304 הזמנות:
 צביקה איש קשר:

 6:00-14:00ו'  /6:00-20:00שעות פתיחה: 

 כפר חרוב –מינישוק 
 . ו + דרום רמה"גב עצמבישומשלוחים 

 182067604 הזמנות:
 דורית  איש קשר:

 7:00-14:00 ו' /7:00-19:00שעות פתיחה: 

 צרכניית מרום גולן 
 ב עצמובישומשלוחים 

 046960405פקס: /046960106 הזמנות:
 דודו  איש קשר:

 שישי פתוח/7:00-17:00שעות פתיחה: 

 צרכניית יונתן
 ב עצמובישומשלוחים 

 0545850028 וואטסאפ להזמנות:
 שנדי איש קשר:

 פתוח/שישי 7:00-19:00שעות פתיחה: 

 נאות גולן  –הסופר של הגולן 
ג עד רמה" וםו + דרב עצמבישומשלוחים 

 קצרין 
 עפרה איש קשר: 660019404 הזמנות:

 7-16:00ו'  /7:00-20:00שעות פתיחה: 

 אלרום  -כלבו 

+ אודם איסוף  ב עצמובישומשלוחים 
 רוכזמ
 אלי/  5481333050 הזמנות:רכז מ

 10-14 /ש'9-14ו' / 7-19ה -אשעות פתיחה: 

 רמות –צרכניית 

 ב עצמובישומשלוחים 
 673180140 הזמנות:

 חגית איש קשר:
 7-15:00ו'  /6:00-20:00שעות פתיחה: 

 נוב -מחסן מזון 

 ואבני איתן  ןחספינוב, משלוחים 
 245067604הזמנות: 

 איש קשר: יאיר 
 / שישי פתוח 7:00-19:00שעות פתיחה: 

   סופר אורטל
 ב עצמושויבמשלוחים 

 696070904 וואטסאפ להזמנות:
 רעותאיש קשר:  

 7:00-14:00/ ו' 7-17:30ה -אשעות פתיחה: 

 גמלא –צרכניית 
 ב עצמובישואיסוף עצמי 

 354167940 הזמנות:
 אבנר איש קשר:

 8:00-14:30ו'  /8:00-17:00שעות פתיחה: 

 אפיק -כלבו 
 ב עצמובישומשלוחים 

 676120804 הזמנות:
 תקווה איש קשר:

 7:00-13:30ו'   / 7:00-18:00שעות פתיחה: 

 אלוני הבשן – צרכניית
 696000404 :טלפון

 ציפי קשר: איש

  כנף –סופר נוחות 
 ב עצמובישומשלוחים 

 אבי/  0504906912 וואטסאפ להזמנות:
 7:00-16:00שישי /7:00-19:00שעות פתיחה: 

 אבני איתן   –צרכניית 
 ב עצמובישו
 איתן/  762450604 ת:הזמנו

 7-15:00ו'  /7:00-20:00שעות פתיחה: 

 נטור  –סופר דידי  
 ב עצמובישומשלוחים 
 0503742125 להזמנות:וואטסאפ 
 דידי  איש קשר:

 7:00-19:00שעות פתיחה: 

 צרכניית אליעד
 ב עצמובישומשלוחים 

 676313104 הזמנות:
 ניצן איש קשר:

 8:00-18:00שעות פתיחה: 

 אניעם  -מרקט  
 ב עצמובישומשלוחים 

 אלון  איש קשר: - 682242904 הזמנות:
 7:00-19:00שעות פתיחה: 

  כלבו מבוא חמה
 676450704 :טלפון

 נעמי איש קשר:
 7-13/ ו'  16-18 7-12א',ב',ג',ה' שעות פתיחה: 

 חד נס –צרכניית  
 ב עצמובישומשלוחים 

 דודו  איש קשר: - 692057904 הזמנות:
 7-15/ ו' 7-13:30/16-19:00חה: ישעות פת

 

 צרכניית רמת מגשימים  
 ב עצמובישומשלוחים 

 אוהד יש קשר:א /  676447704 הזמנות:
 7:00-19:00שעות פתיחה: 

 

 צרכניית מושב קשת 
 גילי  איש קשר:/  696057204 הזמנות:

 7:00-21:00שעות פתיחה: 
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