
פריסת סניפי
סניף   כתובתעיר

אבן יהודהקניון אבן יהודהאבן יהודה

אריאל א'מ. מסחרי חדש, רובע א', אריאל אריאל

הצרכנייה אשדוד ד'רח' רוגוזין 25, אשדודאשדוד   

אשדוד י"ברח' תמוז 14, אזור יב' אשדודאשדוד   

לב אשקלוןרח' ההסתדרות 40, קניון שמשון אשקלוןאשקלון

באר שבע - שדרות י-םשד' ירושלים 42, שכונה ט' ב"שבאר שבע

צפון באר-שבערח' אברהם אבינו 101, ב"שבאר שבע

קניון אביהמבצע יואב פינת שאול המלך ב"שבאר שבע

עוזיאל בת-יםרח' עוזיאל 5, בת יםבת ים

מגדל נחוםשד' העצמאות 65, בת יםבת ים

רמת יוסףרח' מבצע סיני 20, בת יםבת ים

בר אילןרח' האורנים 1, מ.מסחריגבעת שמואל

בן גוריון גבעתייםדרך בן גוריון 162, גבעתייםגבעתיים

קניון גבעתייםרח' ויצמן 71, קניון גבעתיםגבעתיים

גבעת סביוןהגליל 78, גני תקווהגני תקווה

דימונהרח' הנשיא 1, מ. מסחרי, דימונהדימונה

הוד השרוןרח' בן גוריון פינת רח' שלום עליכם, הוד השרוןהוד השרון

נווה אמיריםרח' בן גוריון 82, הרצליה הרצליה

הרצליה פיתוחככר הציונות, רח' זוהר-טל 34, הרצליההרצליה

נוף יםרח' שער הים 10, נוף ים, הרצליההרצליה

נווה עמלרח' כצנלסון 19, הרצליההרצליה

הדר הרצליהרח' הדר 2, הרצליההרצליה    

נוף זכרוןהחלוצים פינת רח' הכובשים, זכרון יעקבזכרון יעקב

בית אליעזרהעצמאות 21 בית אליעזר, חדרהחדרה



אזור   כתובתעיר

ויצמן חולוןרח' סוקולוב 48, חולוןחולון

נאות רחלרח' אילת 36, חולוןחולון

נאות שושניםרח' ההסתדרות 104, חולוןחולון

גרינברג חיפהגרינברג 12, רמת בגיןחיפה

כרמליהאלכסנדר ינאי 3, חיפהחיפה

בת גליםהעליה השניה 37, שכונת בת גלים, חיפהחיפה

רמות אלוןיגאל אלון 31, חיפהחיפה

אודיטוריום חיפהרח' שד' הנשיא מרכז הכרמל חיפה חיפה

מגדלי כרמלרח' חנה סנש 20, חיפהחיפה

בית הכרםרח' אביזוהר 1, רמת בית הכרםירושלים

אלנבי ירושליםבית"ר פינת ינובסקי 4, ירושליםירושלים   

כפר יונה דרוםמנחם בגין 44, כפר יונה כפר יונה

כפר יונהרח' שרת 6, כפר יונה כפר יונה

קניון כפר סבארח' כצנלסון 20, כ"סכפר סבא

רון כפר סבארח' י. כהן 2, כ"סכפר סבא

מזכרת בתיהשד' אליהו פינת לילך, מ.בתיהמזכרת בתיה

מכביםמ.מסחרי רננים, מכביםמכבים

נצר סירניאבנר בן-נר 1, נס ציונהנס ציונה

ירושלים נתניהרח' ירושלים 29, נתניה נתניה

מרכז נתניהרח' שטמפר 14, נתניה נתניה

אזורים נתניהרח' גרינבאום יצחק 14, נתניה נתניה

עיר ימים נתניהשד' בן גוריון פינת שז"ר, רמת פולג נתניהנתניה

לב נתניההרב קוק 32 פינת רח' סולומון, נתניהנתניה

אלוני השרון נתניהטום לנטוס 26, נתניהנתניה

חפץ חייםרח' הרצל 28, פ"תפתח תקווה

בילינסון פ"תרח' קפלן 13, פ"תפתח תקווה
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אזור   כתובתעיר

שטמפפר פ"תשטמפפר 73, פינת אבניאל פ"תפתח תקווה

קרית אונוהנשיא 57, ק.אונוקרית אונו

קיראוןרח' ירושלים 35, קראוןקרית אונו

בית וגן ק.אתאהעצמאות 10, ק. אתא קרית אתא

נווה כרמיתרח' זבו'טינסקי 65, ראשל"צראשון לציון

גני העיר רחובותדרך ירושלים 15, רחובותרחובות

הצרכנייה רמלהשד' הרצל 45, רמלהרמלה

בית אבותשד' הארזים 2, רמת אפעלרמת אפעל

רמת אפעלשד' האורנים 16רמת אפעל

הרואה רמת גןרח' הרוא"ה 2, ר"גרמת גן

רווה רמת גןרח' עוזיאל 113, ר"גרמת גן

אואזיס רמת גןהרצל 75, ר"גרמת גן

זרובבל רמה"שרח' סוקולוב 33, רמת השרוןרמת השרון

מרכז רעננהרח' אחוזה 114, רעננהרעננה    

רעננה קרית שרתרח' התקומה, מ. מסחרי קרית שרת, רעננהרעננה    

ותיקים רעננהרח' הסתדרות 11, שיכון ותיקים, רעננהרעננה    

הברזלהברזל 11, תל אביבתל אביב

מנחם בגיןמנחם בגין 150, תל אביבתל אביב

פנקסרח' פנקס 48, ת"אתל אביב

כיכר דיזינגוףכיכר דיזינגוף 7, ת"אתל אביב

ויצמן תל אביברח' ויצמן 20, ת"אתל אביב

רמת הטייסיםרח' עודד 4, ת"אתל אביב

אבן גבירולרח' אבן גבירול 30, ת"אתל אביב

נאות אפקהרח' לאה 15, נאות אפקה ת"אתל אביב
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אזור   כתובתעיר

רמת החיילרח' ד.מ. מרכוס 13, ת"א  תל אביב

עמק ברכהרח' עמק ברכה 25, ת"אתל אביב

נווה אביביםרח' אופנהיימר 13, נווה אביבים ת"אתל אביב

לב דיזנגוףרח' דיזינגוף 65, ת"אתל אביב

צמרותרח' ניסים אלוני 10, ת"אתל אביב

מגדלי דודרח' אורי 12, ת"אתל אביב

מעוז אביברח' בני אפרים 209, ת"אתל אביב

רמת אביב ג'רח' אבא אחימאיר 35, ת"אתל אביב

כפר שלםרח' מעפילי אגוז, כפר שלם ת"אתל אביב

פארק הירקוןרח' שלום אש 7, הדר יוסף ת"אתל אביב

רמות צהלהמבוא גרופית 2 פינת וייסבורג 17 תל אביב

תל ברוךאהרון בקר 8תל אביב

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת
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