
 ואילך 14.7.21ב עדכון -סניפי בורגרים לפי א

מומלץ לבצע באון ליין באתר - 

iburgerim.co.ilאו באפליקציית בורגרים   .

אין הגבלה על כמות הקופונים בהזמנה

בטלפון יש 

לבחור שלוחת 

 ולא 2סניף 

מומלץ < מוקד 

להזמין באון 

כשרותליין
כשר03-6773311יהודה-בורגרים  אור

כשר למהדרין בשר חלק 08-6639888בורגרים  אשדוד 

כשר08-9109499בורגרים  אשקלון

כשר08-6489994שבע העתיקה-בורגרים  באר

צ בית יוסף  "בד08-9113131זאב -נווה, שבע-בורגרים באר

לא כשר08-6636338(פתוח בשבת)בורגרים אילת בטיילת 

צ בית יוסף  "בד08-6694343צ "כשר בד- הכשר - בורגרים אילת בעיר 

כשר בשר חלק03-5378823גבעתיים / רמת גן / בורגרים בני ברק 

כשר בשר חלק03-7705656רמת גן / בורגרים גבעת שמואל 

צ"כשר למהדרין בשר בד08-6515515בורגרים גדרה והסביבה 

לא כשר04-6600323כרמל-בורגרים דליית אל

כשר09-8992882רמת השרון / פיתוח  -בורגרים הרצליה

כשר בשר חלק04-8111997בורגרים חדרה

כשר בשר חלק04-6262266הנשיא-רמת, בורגרים חיפה

צ בית יוסף  "בד04-6540150בורגרים טבריה

כשר למהדרין בשר חלק 04-6579988כרמל-בורגרים טירת

כשר08-8663330היכל התרבות- בורגרים יבנה 

כשר בשר חלק03-6006223קרית אונו /בורגרים יהוד 

כשר09-7677660רעננה /   מגה אור Gמרכז , ס"בורגרים כפ

כשר04-6888866בורגרים כרמיאל

צ בית יוסף  "בד08-9224145רמלה /בורגרים לוד 

כשר08-6722058בתיה והסביבה -בורגרים מזכרת

כשר למהדרין בשר חלק 077-5055123אדומים -בורגרים מעלה

כשר077-4345360בורגרים נהריה

כשר בהשגחת הרבנות נוף הגליל04-8844144 (נצרת עלית)בורגרים נוף הגליל 

כשר 08-8600606באר יעקב / ציונה  -בורגרים נס

לא כשר04-6565787בורגרים נצרת

צ"כשר למהדרין בשר בד09-8808168אגמים -בורגרים נתניה

צ בית יוסף  "בד09-8344944סונול , בורגרים נתניה

כשר למהדרין בשר חלק 03-7589217אלעד / בורגרים עינת 

צ בית יוסף  "בד04-6649333בורגרים עכו והסביבה 

כשר בשר חלק03-6249050לשם/ זהב -בורגרים עלי

כשר04-6404413בורגרים עפולה  

כשר בשר חלק03-5560012הוד השרון / ת סגולה "בורגרים פ

כשר09-7683924כפר יונה והסביבה / צורן / בורגרים קדימה 

כשר בשר חלק04-8411161פרדס חנה  / אור עקיבא /בורגרים קיסריה 

כשר בשר חלק04-8411161משלוחים  מקיסריה< גבעת עדה  /בורגרים בנימינה

כשר למהדרין בשר חלק 04-6376654בורגרים קצרין ורמת גולן 

כשר בשר חלק08-9930609באר טוביה / מלאכי -בורגרים קריית

כשר בשר חלק04-6444324אתא והסביבה -בורגרים קרית

כשר בשר חלק08-8600609גת והסביבה -בורגרים קרית

כשר למהדרין בשר חלק 04-6802616שמונה והסביבה -בורגרים קרית

כשר בשר חלק03-5362828חדש - צ מרכז ומזרח ראשון "בורגרים ראשל

כשר03-6128226 (חלקי יש לברר )חולון + צ מערב קניון הזהב"בורגרים ראשל



כשר08-9165558בורגרים רחובות

צ"כשר למהדרין בשר בד08-9243555נתיבות / בורגרים שדרות  

צ בית יוסף  "בד03-5072979בורגרים שוהם והסביבה 

צ בית יוסף  "בד03-6769717 (א"אוניברסיטת ת)אביב רמת אביב  -בורגרים  תל

כשר077-3433035קרליבך , בורגרים תל אביב



כתובת הסניף
 אור יהודה ,  3אריאל שרון 

 אשדוד, 7ח ''רחוב תש

אשקלון, 21אלי כהן  

  באר שבע21בית אשל 

באר שבע , 26בוטינסקי 'יוהנה ז

אילת , (מול הכדור) 19בית הגשר 

(מול הדואר) אילת 11שדרות התמרים 

 בני ברק, 3מגדלי בסר , 9מצדה 

 גבעת שמואל, מרכז מסחרי רוגובין, 38מנחם בגין 

  גדרה22הבילויים 

כרמל-דליית אל, כביש ואדי אל פש

 הרצליה, 32משכית 

  חדרה11הילל יפה 

 חיפה, רמת הנשיא, 20אלמוג 

טבריה (מתחם בזלת  ) 4יהודה הלוי 

 טירת הכרמל, 1ששת הימים 

יבנה   (היכל התרבות) 2עולש  

  יהוד26אברהם גירון 

 כפר סבא, 5גלגלי הפלדה 

כרמיאל 100מורד הגיא 

  לוד17דוד המלך 

 מזכרת בתיה, 2מנחם בגין 

 מעלה אדומים, 31האלמוג 

נהריה , 63וייצמן 

נוף הגליל, קניון מול הרים, 1גלבוע 

נס ציונה, (בצד הפארק)עמי בוטיק סנטר , 1משה לרר 

נצרת  , מרכז הבשורה, כיכר המעיין

נתניה , 6אגם כנרת 

 לצפון 2כביש , מחלף סונול - 14דרך הרכבת 

 צומת קיבוץ עינת, מתחם דור אלון

 עכו 3החרושת  (כניסה.ק- שער נפוליאון )קניון עזריאלי 

בכניסה לישוב לשם 

 (מול חניית האצולה) עפולה 8מנחם בגין 

 ת"פ, סגולה,  סנטרBמתחם , 30בן ציון גליס 

 קדימה, 1האופה 

 קיסריה 1הרקיע 

 קיסריה 1הרקיע 

 קצרין, מתחם מרכז איתן

קרית מלאכי , 1אסיף 

 קרית אתא 1הנביאים 

קרית גת   (מתחם ישפרו סנטר) 178מלכי ישראל ' שד

 אזור תעשייה דרומי  קריית שמונה, מתחם מבנה

 ראושן לציון 10שמוטקין 

 ראשון לציון, 3מתחם האוכל החדש קומה , קניון הזהב



  רחובות 10,רחוב מוטי קינד , יוחננוף- מתחם סנטרו

 שדרות, 7מתחם מול 

  שוהם161עמק איילון 

 תל אביב, 20וויז ' ורג'ג

  תל אביב25קרליבך 


