
כל מה שטוב
בלתת מתנה!



מכובד בסניפי יינות ביתן, שוק מהדרין,
מגה בעיר, סופר פארם וברשתות נבחרות.

* בכפוף להחרגות ותקנון התו

* דור חדש בשוברים - הסבר מפורט באתר יינות ביתן: מידע אישי < שם משתמש: יינות ביתן | סיסמא: 1000



איזורכתובתעיר

אור יהודה המפעל 13 אור יהודה 

א.ת. צפונירח' האילן 2אור עקיבא

קריית שדה התעופההשרון 1אייר פורט סיטי

יו מרקטחטיבת גולני 43אילת

מעלהשדרות יותם 43אילת

אלפי מנשהחלוצי התעשייה 9אלפי מנשה

מ.מסחרי חדש, רובע א'רח' דרך הנחשונים 37אריאל

אריאל ב'רח' הציונות 78אריאל

מרכז טימולרח' גיא אוני רובע ט' אשדוד

אשדודהאורגים 13אשדוד

סיטי אשדוד שאשארח' השייטים 9אשדוד

סיטי אשדודהבנים 3אשדוד

אשקלון חאן הרצל 33אשקלון

אשקלון צפוני הפנינים 38אשקלון

סיטי אשקלוןקיבוץ גלויות 5אשקלון

בית שאןא.ת צפוני  בית שאן

מרכז ביגשדרות יגאל אלוןבית שמש

כיכר חמוד אל-קארה דרך ראשית 672דליית אל כרמל 

א.ת. החושלים 3הרצליה

הרצליה ליד הביתרבי עקיבא 50הרצליה

חדרהצה"ל 10חדרה

ביתןדוד שאלתיאל 16חולון

ח' 300המרגנית 2חולון

סיירים המרכבה 73חולון

טבעוןקק"ל 16טבעון

טירת הכרמל קרן היסוד 2טירת הכרמל 

א.ת.רח' המיסב 7יבנה

קניון מלחהרח' בית"ר 1ירושלים

מרכז מסחרירח' דרך המרכז 4כוכב יאיר

כפר סבאהשקמה 21כפר סבא

כרמיאלרח' היוצרים 15כרמיאל

מבשרת ציוןקניון הראלמבשרת ציון

מעלה אדומיםצמח השדה 29מעלה אדומים

ישפרו סנטרהחרט 1 מודיעין

פריסת סניפי

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת.



פריסת סניפי
איזורכתובתעיר

פינת עמק החולה,שד' החשמונאיםמודיעין
קניון מודיעין עזריאלי

פינת יחזקאל הנביא, מודיעין השימשונירח' עמק בית שאן 30מודיעין

מודיעין בסיטיעמק החולה 76מודיעין בסיטי

מעלותרח' שלמה שרירא 3מעלות

מתןרח' הדר 84 מתן

נתיבותרח' בעלי המלאכה 11 נתיבות

נתניה הפלדה 13נתניה

עפולה קהילת ציון 30 עפולה

ערדהתעשייה 60ערד

עכוהחרושת 2עכו

מרכז מסחרי רחוב הרדוף 12עתלית 

לב הסביוניםרח' חיה פינשטיין 11 פתח תקווה 

פתח תקווה בר כוכבא 63פתח תקווה 

צור יצחקא.ת מסחריצור יצחק

קדימה החסידה 1 קדימה 

קריית שמונה שד׳ תל חי 93 קריית שמונה 

קריית אתארח' ההסתדרות 247 קריית אתא

רעננהזרחין 12רעננה

קניון איילוןרח' אבא הלל 1רמת גן

סיטי קריית ראשוןהחלמונית 29ראשון לציון

ראשון לציוןהשירה העברית 10ראשון לציון

ראשון לציוןשמוטקין 29 ראשון לציון

ראש העיןהמרץ 13ראש העין 

השוק הסיטונאירחובות ההולנדיתרחובות

קריית המדע אופנהיימר 10 רחובות 

רמלהרח' קלאוזנר 10 רמלה

קריית-מנחםרח' אבא אחימאיר 1רמלה לוין

א.ת. דרומיקניון פנינת הנגבשדרות

מגדלי ת"אנחלת יצחק 20תל אביב

תל מונדבני דרור 8 תל מונד

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת.



איזורכתובתעיר

קניון אבן יהודהרח' המייסדים 41אבן יהודה

מרכז מסחרי אשדוד, רובע י"ברח' תמוז 14אשדוד

מרכז כלניות,שד' מנחם בגיןאשדוד
איזור ח'

אפרידרשד' ירושלים 5אשקלון

קניון שמשון,רח' ההסתדרות 40אשקלון
לב אשקלון

צפון באר-שבערח' אברהם אבינו 101באר שבע

נווה זאבשד' יוהנה ז'בוטינסקי 32באר שבע

קניון אביה,רח' מבצע יואב 49באר  שבע
רובע ו'

בת יםרח' עוזיאל 5בת ים

מגדל נחוםשד' העצמאות 65בת ים

רמת יוסףרח' מבצע סיני 20בת ים

מ.מסחרי רמת אילן בר אילןרח' האורנים 1גבעת  שמואל

גבעתייםדרך בן גוריון 162גבעתיים

פינת  קיבוץ  גלויותרח' הרצל 1גן יבנה

גבעת סביון הגליל 78גני תקווה

מ.מסחרירח' הנשיא 1דימונה

פינת שלום עליכםרח' בן גוריון 58הוד השרון

הרצליהרח' הדר 2הרצליה

נווה אמירים  רח' בן גוריון 82 הרצליה

הרצליה פיתוח כיכר הציונות,  רח' זוהר-טל 34הרצליה

נוף יםרח' שער הים 10הרצליה

נווה עמלרח' כצנלסון 19הרצליה

נוף זיכרון יעקברח' הכובשים 1זכרון יעקב

קניון חדרהרוטשילד 40חדרה

בית אליעזררח' העצמאות 21חדרה

כיכר ויצמןרח' סוקולוב 48חולון

מב. נאות רחלרח' אילת 36חולון

נאות שושניםרח' ההסתדרות 104 חולון

רמת בגיןרח' גרינברג 12חיפה

שכונת כרמליהרח' אלכסנדר ינאי 3חיפה

רמות אלוןרח' יגאל אלון 31חיפה

שער העלייהרח' אלנקווה 32, פינת שלוסברגחיפה

בת גליםרח' העלייה השנייה 37חיפה

אודיטוריום חיפהשד' הנשיא 134, מרכז הכרמלחיפה

פריסת סניפי

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת.



איזורכתובתעיר

מגדלי כרמלרח' חנה סנש 20חיפה

אלנבירח' ינובסקי 4, פינת בית"רירושלים

רמת בית הכרםרח' אבי זהר 1ירושלים
מול בית חולים שערי הצדק

מרכז מסחרי, כפר יונהשדרות מנחם בגין 44כפר יונה

קניון כפר יונהרח' שרת 6כפר יונה

קניון עריםרח' כצנלסון 20כפר סבא

צומת העלייה, רוןרח' יעקב כהן 2כפר סבא

גני אביברח' ארבע עונות 14לוד

מרכז רננים,רח' נחל קדומים 1מודיעין
מכבים/רעות

מזכרת בתיהשד' אליהו 8מזכרת בתיה

קיבוץ נצר סירניאבנר בן נר 1נס ציונה

קניון אלוני השרון,רח' טום לנטוס 26נתניה
קריית השרון

נתניהרח' ירושלים 29נתניה

מרכז נתניהרח' שטמפפר 14נתניה

אזורים נתניהרח' גרינבאום יצחק 14נתניה

פינת רח' סולומון,רח' הרב קוק 32נתניה
לב נתניה

חפץ חייםרח' הרצל 28פתח תקווה

בילינסוןרח' קפלן 13פתח תקווה

פינת רח' אבניאל רח' שטמפפר 73פתח תקווה

הנשיא קריית-אונורח' הנשיא 57קריית אונו

קניון קיראוןרח' שלמה המלך 35קריית אונו

בית וגןרח' העצמאות 10קריית אתא

קניון הבאר, נווה שיקמה רח' מורשת ישראל 15ראשון לציון

נווה כרמיתרח' ז'בוטינסקי 65ראשון לציון

גני העירדרך ירושלים 15רחובות

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת.

פריסת סניפי



איזורכתובתעיר

פינת רח' מדר, שרונהדרך ירושלים 2רחובות

רווה רמת גןרח עוזיאל 113רמת גן

רמת אפעל שדרות הארזים 2רמת גן
)בית אבות(

 רמת אפעל מרכזשדרות האורנים 16רמת גן

קניון מרום נווהרח' לנדאו 7 א'רמת גן

אואזיסרח' הרצל 75רמת גן

רמת גןרח' הרוא"ה 2רמת גן

רמת 
זרובבלרח' סוקולוב 33השרון

מ. מסחרי,רח' התקומה 1רעננה
קריית שרת

מרכז רעננהרח' אחוזה 114רעננה

שיכון ותיקיםרח' ההסתדרות 11רעננה

תל אביברח' פנקס 48תל אביב

תל אביבעמק הברכה 25תל אביב

תל אביברח' תלמוד בבלי 17תל אביב

צמרותניסים אלוני 10 / דוש / דרך נמיר תל אביב

כיכר דיזינגוףכיכר דיזנגוף 7תל אביב

תל אביברח' ויצמן 20תל אביב

רמת הטייסיםרח' עודד 4תל אביב

תל אביברח' לה גרדיה 76תל אביב

תל אביברח' אבן גבירול 30תל אביב

תל אביברח' יהודה מכבי 46-48תל אביב

פינת אלטרמן,רח' לאה 15תל אביב
נאות אפקה

רמת החיילרח' ד. מ. מרכוס 13תל אביב

נווה אביביםרח' אופנהיימר 13תל אביב

מגדלי דודרח' אורי 12תל אביב

מעוז אביברח' בני אפרים 209תל אביב

רמת-אביב ג'רח' אבא אחימאיר 35תל אביב

כפר שלםרח' מעפילי אגוז 10תל אביב

איזורכתובתעיר

הדר יוסף,שלום אש 7 תל אביב
פארק הירקון וקסמן

פינת וייסבורג 17,רח' גרופית 2 תל אביב
רמות צהלה 

נאות אפקה, תל ברוךרח' בקר אהרון 8תל אביב

איזורכתובתעיר

 אלעדרח' בן זכאי 32אלעד

פינת עובדיה בר תנור, שמעון בן שטח אלעד
מרכז רימון

אילת חטיבת גולני 41אילת

בית שמשרח' נחל השורק 23בית שמש

בית אל - מהדריןרח' הראי"ה 34 בית אל

לב הרצליהרח' בן גוריון 2הרצליה

פינת סמילנסקי,רח' הילל  יפה 5חדרה
נאות חן

חיפהרח' הרצל 97/95חיפה

טבריהיהודה הלוי 113טבריה

שכונת ק. משה ריינס 6ירושלים

נווה יעקבגדליה נוימן 6ירושלים

כוכב יעקב - מהדריןרח' הכסף 1כוכב יעקב

מגדל 
מגדל העמקרח' ניצנים 39העמק

מודיעין 
קריית ספרשד' יחזקאל 2עילית

נתניה ליד הבית - האר"י 12נתניה
מהדרין 

ש. עמישבדרך מנחם בגין 96פתח תקווה

קריית אתא ליד הבית העצמאות 42קריית אתא

מרכז גולן אחוזה 198רעננה

תל כבירגרינבאום 45תל אביב

פריסת סניפי

פריסת סניפי

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת.

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת. *רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת.



התו מכובד ב- 100% מערכו בכל הרשתות המשתתפות.
משתלם פלוס

התו היחידי בישראל שניתן למימוש ברשת הסופר פארם!
טיפוח ויופי פלוס

ניתן למימוש במגוון רשתות מובילות, בתי מלון, ספא ועוד... 
מגוון פלוס

ניתן למימוש ב-180 סניפי הרשתות יינות ביתן, מגה בעיר 
ושוק מהדרין הפרוסים מקריית שמונה ועד אילת.

נוח פלוס

מהיום תוכלו ליהנות מתו פלוס ישירות לסלולרי
חדש!מתקדם פלוס




