שם החנות

כתובת

טלפון

מרכז 0מסחרי צמרות ,הנגב 04-9565945 1
ירכא
אורגנו בית טבע
09-9563338
הרצליה
אורגניק מרקט הרצליה
03-6449363
אהרון בקר  8תל אביב
אורגניק מרקט מיקדו
03-6354544
אורגניק מרקט קרית אונו ירמיהו  25קרית אונו
08-9364732
יעקב  3רחובות
אורגניק מרקט רחובות
03-6868406
שינקין  59תל אביב
אורגניק מרקט שינקין
03-5364308
סעדיה חתונה  26יהוד
אורן בית טבע  -יהוד
אורן בית טבע  -קרית אונו שלמה המלך  40קרית אונו 03-5289890
02-6792632
שי עגנון  20ירושלים
אורנים פארם
ירושלים 02-5333353 11
אבו גוש
השלום
אורפארם
(74אשד'
עמי 6
בת
אביב
תל
0
אלבה
דרך השדה  18פרדס חנה-
כרכור
אלמונדו פרדס חנה
אביזוהר  3מרכז מסחרי בית
02-6797373
הכרם  0ירושלים
אניס בית הכרם
02-6581963
יגאל אלון  3בית שמש
אניס בית שמש
דרך בית לחם  66ירושלים
אניס בקעה
02-6640943
בית הדפוס  12ירושלים
אניס גבעת שאול
המגינים  56גן 03-5731323
גבעתיים
ויצמן 17
אניס גבעתיים
פרנדלי,
קניון
08-6892594
יבנה
אניס גן יבנה
דרך שמחה גולן  54חיפה
אניס גרנד קניון
03-6542400
דיזינגוף  124תל אביב
אניס דיזינגוף 124
03-6206355
דיזינגוף סנטר  0תל אביב
אניס דיזינגוף סנטר
02-5636677
עמק רפאים  38ירושלים
אניס המושבה הגרמנית
02-5660444
הפלמ"ח  42ירושלים
אניס הפלמ"ח
03-6099399
ויצמן  14תל אביב
אניס ויצמן
02-5346935
יפו  76ירושלים
אניס יפו ירושלים
097438282
רפופורט  3כפר סבא
אניס כפר סבא הירוקה
כצנלסון ,קניון ערים ,צמוד
09-8788071
 14כפר
לאפריל
סבאציון 0
מבשרת
הראל
אניס כפר סבא קניון ערים קניון
02-5334883
ירושלים
אניס מבשרת ציון
לב העיר  2קניון עזריאלי 0
089703001
מודיעין
אניס מודיעין
04-8751888
שרונה מרקט חורב  15חיפה
מתחםחורב
אניס מרכז
קלמן מגן  3תל אביב
ת"א
השרוןעופר 09-7888684 53
הירקון  2הוד
אניס מתחם שרונים
האירוסים קניון
רח
08-6312433
ציונה
נס
אניס נס ציונה
נעימי ,שדרות טום
מרכז
099775677
לנטוס  60נתניה
אניס נתניה
03-6587355
אניס קניון  TLVתל אביב החשמונאים  96תל אביב
רחובות
בילו
אניס קניון רחובות
הכוכבים 0
קניון 2שבעת
09-7464057
אניס קניון שבעת הכוכבים הרצליה
03-9682792
המייסדים  3קרית אונו
אניס קרית אונו
03-7724078
לציון
מרכזראשון
רוטשילד 45
אניס ראשון לציון
מסחרי 5
פארן 5
02-5818575
ירושלים
אניס רמת אשכול
09-7438282
אחוזה 87
אניס רעננה
רעננה מסחרי
איילון מרכז
עמק
073-7369398
שוהם  0שוהם
אניס שוהם
אבא אחימאיר  17רמת אביב 073-7430308
אניס שוסטר
נעורים  29פרדס חנה-כרכור
אפונצ'יק
077-4430160
אביב
תל
5
יבוק
מעבר
סטור
אקו
אל קפזה טכנולוגי עמל 0
קיבוץ
ארטישוק
אלפא0 8881500
ביתאיילות
חבל
ד.נ
קיבוץ סמר
אשרם במדבר
1700705353
תובל  11רמת גן
בי טבע רמת גן
1700720740
לוי אשכול  2כפר סבא
ביוגאיה
קרן היסוד  22קריית ביאליק 046827575
בית בריא
02-6784693
קניון מלחה  0ירושלים
בית הטבע (מלחה)

בית הכרם אבטל א.ש
בע"מ
בית השקד והטבע
בית טבע נווה אביבים
בית טבע פולט
בית טבע פנצאיה
בית טבע קינמון
בית מרקחת גאולה
בית מרקחת ד"ר סמואלוב
בית מרקחת יהודה הלוי
בית מרקחת ישגב
יהודה"מ
אילת בע
בראשית פ.ר.
פרפומריה
גבאי (
הלוי)
גבאי רמת גן
אדמירליטי  -מפרץ
גרין
חיפה
גרין איט Greenit
דוכן גן שמואל
טבעבע"
דיאגנוסטיקה
דין
בע"ממ
דרור לוי בית
(דרור לטבע)
האגוזיה
האחים דוד
הבית הירוק
הגינה בכליל בע"מ
הגינה של מגי בע"מ
האורגנית
החנות
ומוצרים
הירוקה -מזון
מהטבע
המכולת האורגנית
(תנובות)
הבריאות
העיקר
האורגנית
השיתופיה
טבעון והסביבה
ויטופיה מרקט הוד השרון
ויטופיה מרקט ראשון
זינגר גידולים אורגנים
זמורה אורגני -נאג'רה
זמורה אמציה
תלפיות
זמורה
יוצרים קהילה
חברותא-
בע"
חווהמאורגנית במרחביה
בע"מ
חלב ודבש
טבע אקספרס בע"מ
טבע בוקיש
טבע בנחלה
טבע גבעתיים
טבע הבשור
טבע הגבעה
טבע טל-טבע בחצי חינם
טבע טרי
טבע כל רמת גן
טבע כל רמת השרון
טבע כרכור
טבע נט אגריפס ירושלים
טבע סנטר  -צפת
טבע סנטר בילו

02-6437197
החלוץ  72ירושלים
34גןרמת אביב 03-6725432
רמת
קריניצי 10
הנשיא
יהודה
03-6410411
אביב
0
תללב כרמיאל רח' מורד
קניון
04-9585147
הגיא  100כרמיאל
04-9512625
 75נהריה
הרצל
שמואל  27פתח
מוהליבר
077-2005956
תקווה
02-5371050
מלכי ישראל  14ירושלים
09-7487525
בר אילן  29רעננה
03-5605159
יהודה הלוי  91תל אביב
03-6479237
הרוגי מלכות  7תל אביב
08-6315542
הסתת  2/3אילת
03-5604103
יהודה הלוי  55תל אביב
03-5604103
אבא הלל  2רמת גן
יהודה איטין  4חיפה
חניאל
מתחם72
האורן
גן שמואל  0גן
מסחרי
שמואלכפר ברוך ,פארק שגיא
צומת
 ,2000מחסן בית ז'קלין 0
04-6175300
מגדל העמק
09-8845855
הרצל  0 27נתניה
קיבוץ בית קשת  0בית קשת
04-9537600
חורש האלונים  9רמת ישי
מרכז מסחרי חדש מעלה
02-5793383
אפרים  0מעלה אפרים
כליל 0
02-5700796
היצירה  10מבשרת ציון
04-8256542
אורן  25חיפה
המושב  29פרדס חנה-כרכור
09-950-7766
תנובות 0
אביב 03-5444432
הפרחי 18
תל0 28
מספר
אשתורי מקלט
הבונים,
קרית טבעון
076-5422299
ז'בוטינסקי  3הוד השרון
076-5422299
הנחשול  30ראשון לציון
09-8945258
האילנות  7צור משה
02-6511928
נאגרה  37ירושלים
אמציה  1ירושלים
ירושלים
חרוצים 5
יד
קריית
זייד 36
אלכסנדר
04-9536640
טבעון
04-6400090
מרחביה (מושב) 0
כיכר יהלום  93מעלה אדומים 02-5902044
02-6244004
שמגר  0 16ירושלים
נמצאים בערבה  0צוקים
03-6967474
נחלת יצחק  18תל אביב
03-6700154
סירקין  18גבעתיים
08-6471600
עין הבשור  56עין הבשור
03-9016507
משה דיין  2ראש העין
03-5042585
שנקר  51חולון
יהודה הימית  61תל אביב יפו 03-6037071
03-6736876
הרא"ה  2רמת גן
03-5495170
54רמת
המייסדים18
אוסישקין
השרון-
פרדס חנה
046371299
כרכור
02-6234859
ירושלים
99
אגריפס
קרית חב"ד  -רח' הרב
046923467
ביסטריצקי  221צפת
08-9453670
המלך חסן  11קרית עקרון

טבע ספורט קסטל -
מתחם  Gראשל"צ
טבע ספורט קסטל  -צומת
הפיל ספורט קסטל  -ת"א-
טבע
קרליבך
טבע ספורט קסטל  -ת"א-
ארלוזרוב
ספורט קסטל -
טבע
דיזינגוף
101קסטל -
ספורט
טבע
פיתוח
הרצליה
טבע ספורט קסטל -
ירושלים
ספורט קסטל גן העיר
טבע
תל אביב
אהרון
טבע קסטל -
ביתן סניף
רובינשטיין -
אהבת שלום
רובינשטיין  -סניף רבי
טבע
עקיבארובינשטיין  -סניף
טבע
שלמה המלך
טבע שופס בע"מ
טבע שוק
טבעי לי
טוליפס Tulips
טופ טבע
טיב טעם רשתות  -חיפה
חוצות המפרץ 12
טיב טעם רשתות בע"מ -
אשדוד
טעם רשתות בע"מ -
טיב
שבערשתות בע"מ -
באר טעם
טיב
הרצליה
טיב טעם רשתות בע"מ -
נתניה
טעם רשתות בע"מ -
טיב
קיסריה
טיב טעם רשתות בע"מ -
מזרח
ראשון
רשתות בע"מ -
טעם
טיב
רחובות
טעם רשתות בע"מ -
טיב
החייל
רמת
טיב טעם רשתות בע"מ -
תל אביב

ילדי טהרן  5ראשון לציון
בוייז קרית שאול  7ת"א )
הבריכה  13רמת השרון
קרליבך  27תל אביב
ארלוזרוב  62תל אביב
דיזנגוף  101תל אביב
הרצליה
התחנה
המנופים5 ,מתחם
דוד רמז
הראשונה  4ירושלים
 71תל
מרכזגבירול
אבן
אביב עמק
ביתנ'ס" -
מסחרי "
חפר  0ביתן אהרן
אהבת שלום  2בני ברק
רבי עקיבא  147בני ברק
שלמה המלך  17בני ברק
המלך ג'ורג'  0 62תל אביב
היצירה  108מבשרת ציון
ההסתדרות  3פתח תקווה
בן 0
בורין
ביר
טירה מרכז רימון
שטח -
שמעון
 10אלעד
החרושת מתחם חוצות היוצר
 10חיפה
בוטינסקי ,פינת וויצמן
ז'
מתחם סטאר סנטר0 ,
אשדוד
שבע 56
בארכוכבא
 48בר
חברוןפינת
דרךגוריון,
בן
הרצליה
א.ת דרומי מתחם איקאה 0
נתניה - 3שכונת נווה חוף 0
דולב
קיסריה
המכבים  62ראשון לציון
אופנהיימר  2רחובות
דבורה הנביאה  122תל אביב
חשמונאים  91תל אביב
טוליפמן ,בית פישמן ,איזור
תעשייה ישן  7ראשון לציון
טלפארמה
ראש העין
המלאכה
פארם בע"
קאר
ויתקין 0
 19כפר
5710
כביש
מ כפר
ברטה
- 2000
יוירוק
כפר ויתקין
ויתקין
גבעתיים
כורזין 5
יש לי בוטן
אביב  15תל
ברודצקי ,רמת
אביב
כל בו עידית בע"מ
כלבו כרמי יוסף  -סניף טל גפן  2כרמי יוסף
טל שחר 0
שחר
הדר יוסף  10תל אביב
כלבו עידית  -הדר יוסף
כלבו עידית מרכז שוסטר אחימאיר  29רמת אביב
הנשיא ויצמן  16עפולה
כליל הטבע
בן גוריון  4מצפה רמון
מאונה
קניון דרורים ,קומה כניסה -
דרורים מול סטימצקי  0בני דרור
טבעM -
מאיה בוטיק -טבע
הדרך  Mקניון  0בית חרות
הדרך בוטיק טבע  -אבן
מאיה
יהודה בוטיק טבע  -משמר המייסדים  66אבן יהודה
מאיה
משמר השרון  0משמר השרון
השרון
מאיה בוטיק טבע  -נתניה טום לנטוס  26נתניה
הערבה  1אורנית
מאמאדמה  -אורנית
מוריה  1אריאל
מאמאדמה  -אריאל
חקלאות אורגנית משה אביב  8אור יהודה
לינק פארם
מדי-
מהמשק
משק מס'  0 1כפר יהושע
בע"מ
פינס  34תל אביב
מינימרקט עדן
המיסדים  9רמות השבים
מינימרקט רמות השבים

036519631
03-5223289
1700-700532
09-9567175
02-5364595
03-5248524
09-8987752
035462229
035793595
035546593
03-6297823
025442440
09-9308460
03-9097700
04-8818900
08-8513999
08-6252000
09-9629600

03-9595777
08-9369100
03-7696700
03-5615580
03-9480405

03-5712878
03-5277713
08-9286070
08-9340346
03-6428992
04-6403555
08-6647397

097490940
09-7490940
09-8871166
035178532
073-2865410
04-9531299
03-5102312
09-7487206

מכולת טבע
מנת טבע
מעיינה
מקום ידידותי
מרכולית הרדוף
מרכז שורשים
משק הר פרחים
משק שוורצמן
נחלת יוסף
ניצת הדובדבן אור יהודה
ניצת הדובדבן אילת
ניצת הדובדבן אריאל
ניצת הדובדבן אשדוד
ניצת הדובדבן אשקלון
ניצת הדובדבן באר שבע
בוגרשוב
ניצת הדובדבן ביג באר
שבע
ניצת הדובדבן בית שמש
ניצת הדובדבן בנימינה
ניצת הדובדבן ברודצקי
ניצת הדובדבן גאולים
ניצת הדובדבן הקריות
ניצת הדובדבן הרצליה
ניצת הדובדבן זכרון יעקב
ניצת הדובדבן חולון
ניצת הדובדבן חיפה
ניצת הדובדבן טבעון
ניצת הדובדבן טבריה
ניצת הדובדבן טופ דן ת"א
ניצת הדובדבן יוקנעם
ניצת הדובדבן ירושלים
ניצת הדובדבן כפר סבא
ניצת הדובדבן כרמיאל
מודיעין
ניצת הדובדבן ניות
(ירושלים)
ניצת הדובדבן נתניה
ניצת הדובדבן סניף חורב
ניצת הדובדבן עפולה
ניצת הדובדבן פ"ת-יכין
ניצת הדובדבן פרדס חנה
ניצת הדובדבן פתח תקווה
ניצת הדובדבן צומת הגוש
ניצת הדובדבן קניון הרים
ניצת הדובדבן קסטינה
ניצת הדובדבן קריית מוצקין
ניצת הדובדבן קרית שמונה
ניצת הדובדבן ראש פינה
ניצת הדובדבן ראשון לציון
ניצת הדובדבן רגבה
ניצת הדובדבן רחובות
ניצת הדובדבן רמת גן
ניצת הדובדבן רמת השרון

פלורנטין  36תל אביב
הדר יוסף  10תל אביב
החרוב  7רשפון
ידידות  1הוד השרון
ד.נ המוביל  0הרדוף
בן יהודה  35תל אביב יפו
עופר 0
השניה 0
העלייה
נטעיםליישוב
בעלייה
חממות כרכום
כרכום  0כרכום
המסגר  8אור יהודה
המוצר  17אילת
הבנאי  6אריאל
סנטר,אשדוד
האורגים 2
מתחם סילבר 0
פאוור
אשקלון
 30מתחם מול שבע 30
העל
באר שבע
בוגרשוב  40תל אביב
שבע
באר
ההנדסה 2
חיל
סן סנטר
מתחם
יגאל אלון -
 24בית שמש
השריג  2בנימינה
ברודצקי  15תל אביב
ביתר
ביג"ן 14
הר
עילית 10
רח' סולל
קריות,
חיפה
מסחרי 22
מרכזבן גוריון
שד'
הרצליה0
מול זכרון
זכרון יעקב
הפלד  7חולון
נתן קומוי  7חיפה
כיכר בן גוריון  2קריית טבעון
הגליל  7טבריה
פנחס רוזן  72תל אביב
מרכז ביג -דרך רבין  9יוקנעם
נשרים
ירושלים78
22בי סנטר
מתחם
כנפיל -
אנג'
כפר סבא
מג'ד אלכרום  0כרמיאל
שד' המלאכות  0 121מודיעין
שדרות הרב הרצוג  0ירושלים
פנחס בלקני  23נתניה
חורב  14חיפה
חנקין  16עפולה
שחם
תקווהפרדס
פתח ביג 0
 17מרכז
תדהר 2
גליס,-כרכור
חנה
צומת סגולה ,מעל 30
פתח תקווה
צומת הגוש מתחם רמי לוי:
שבות
אלון
הגוש 106
עציון 0
צומת 0גוש
מגיני הרים
קניון
אלון שבות
קסטינה
קסטינה 0
ביג
צומתקריית
ירושלים 1
שדרות
מוצקין
דרומי קרית שמונה 0
א.ת
קרית שמונה
גיא אוני  1ראש פינה
תרמ"ב  32ראשון לציון
ביג רגבה  0רגבה
מוטי קינד  10רחובות
ביאליק  33רמת גן
סוקולוב  91רמת השרון

03-6478480
09-7460801
04-9059225
03-5161517
04-9541537
03-9506384
039106404
08-9123996
03-6701979
08-6613559
08-6756065
089229060
03-6703962
08-9448231
02-9991660
046702602
03-5457392
026267185
04-6196114
09-9560310
04-6290802
03-9369332
04-8322020
04-9530933
04-6720994
03-7476039
04-8282121
02-6515697
09-9577643
04-9082408
089744409
02-5946694
09-7736774
04-6203606
04-6427055
03-7614641
04-9534628
03-6246222
026529070
026529070
08-6626658
046498189
04-6940030
04-8522809
03-9031447
046903176
03-7309586
03-6726166

ניצת הדובדבן רמת ישי
ניצת הדובדבן רעננה
ניצת הדובדבן רעננה צפון
ניצת הדובדבן שוק הכרמל
ניצת הדובדבן תל אביב
איכותתל מונד
הדובדבן
ידידותיים
ניצתמוצרי
נני
לסביבה
נקודת טבע  -כפר סבא
נקודת טבע  -נס ציונה
נקודת טבע  -סניף רעננה
נקודת טבע  -שוסטר בע"מ
נקודת טבע  -חולון
נרולי
סופר דיל תלפיות
סופר זול אלון
סופר טבע צפון
סופר שורצקי
סטופמרקט  -אבן יהודה
סטופמרקט  -בית חירות
סטופמרקט  -הוד השרון
סטופמרקט  -יגור
סטופמרקט  -נתניה סוהו
סטופמרקט  -קסטרא חיפה
סטופמרקט  -קריות
סטופמרקט איינשטיין חיפה
סטופמרקט בע"מ  -ארנה
עדן גן העיר ת"א
עולם הטבע
עזריאלי קום
עלימאמא
עמותת קיימא
עמיד פונדק חנות טבע
עץ החיים
ערן אורגני
פוליצר  -חדרה
פוליצר  -כפר ויתקין
פוליצר  -כרכור
פוליצר  -פרדס חנה
פוליצר  -קיסריה
פוליצר  -רמבם חדרה
פינת הטבע ( מוסא אריאל)
פניני טבע אורגני
צרכניה מצפה אביב
צרכניית קורנית
צרכנית יודפת
צרכנית שכניה
קואופ אורגני גבעת חיים
קול הטבע
קסם הטבע  -חיפה
קסם הטבע  -כרמיאל
קסם הטבע  -כפר ורדים
קסם הטבע  -נהריה

04-8110843
האקליפטוס  4רמת ישי
09-7744717
אוסטרובסקי  39רעננה
09-9791226
החרושת  32רעננה
03-5101497
הכרמל  30תל אביב
אביבביתן 03-6965174
גבירול
אבן
תל יינות
58ליד
מונד
ת .תל
א.
09-8301997
 0תל מונד
הפועל  30הרצליה
09-7674522
וייצמן  114כפר סבא
08-9380035
ויצמן  27נס ציונה
אליעזר יפה  5רעננה
אחימאיר  25תל אביב
הרוקמים  26חולון
03-5107869
לילנבלום  3תל אביב
02-6731141
דרך חברון  28ירושלים
03-6875933
דרך סלמה  139תל אביב
03-6049270
יהודה מכבי  52תל אביב
03-5607181
שנקין  54תל אביב
09-7890890
ההסתדרות  9אבן יהודה
חירות 09-8669333
נווהקניון
הדרךM ,
ביתהוד
נאמן24 0
הנגר
09-8899567
השרון
04-8299888
בכניסה לקיבוץ יגור  0יגור
מפי  -צמוד לאיקאה  5נתניה
ההסתדרות046197000 I way
פלימן  8חיפה
משה
,שדרות
04-7703319
מתחם  271חיפה
04-8555988
איינשטיין  139חיפה
שונית ,קניון ארנה  2הרצליה 09-9549353
אבן גבירול  71תל אביב
מודיעין-מכבים02-6232101 -
ההר4465ירושלים
אגריפס
צלע
0732003173
רעות
יואב 0
קיימא בית אריזה
גבעתחוות
בוויז
זית
בית
0
מתחת למסגד קובאא  -קיים
04-9847774
בוייז  0כפר קרע
מנחם בגין  79עפולה
039507277
מושב נטעים  0נטעים
04-6221585
יצחק רבין  11חדרה
09-8663584
מרכז הכפר  0כפר ויתקין
הנחילות ,מרכז מסחרי נווה-
04-9120929
תבורי-כרכור
פרדס חנה
גד 1
הגלעד 1
מסחרי
מ.
פרדס
כרכור  13מתחם
חנה-שכונה
השמש ,1
04-6361820
 C 1קיסריה
רמבם  24חדרה
מושב שילת 039365299 0
אריאל
יהודה
12אור
מגה
בית
08-9762431
שילת
מצפה אביב  0מצפה אביב
04-9998165
מושב קורנית  0קורנית
04-9801252
מושב יודפת  0יודפת
שכניה
מושב
שכניה0 0גבעת חיים
גבעת חיים
איחוד
הצפצפה ,רמת ישי אזור
046224969
תעשיה  0רמת ישי
04-6220221
מוריה  58חיפה
04-9889669
החרושת  13כרמיאל
ורדים04-9574333 2
רחכפר
מסחרי 1
האירית
מרכזנהריה ,
קניון
04-6207154
נהריה

רותם מוצרי טבע
רני אורגני  -קריית טבעון
שדה ירוק  -בית יהושוע
שופרסל דיל איילון
שופרסל דיל אילת
שופרסל דיל איקאה
שופרסל דיל אקסטרא חולון
שופרסל דיל אשקלון
שופרסל דיל באר שבע
שופרסל דיל בילו
שופרסל דיל בת ים
שופרסל דיל גזית כפר סבא
שופרסל דיל גלילות
שופרסל דיל הרצליה
שופרסל דיל חדרה
שופרסל דיל חריש
שופרסל דיל טירת הכרמל
יבנה אלון (תל
שופרסל דיל יגאל
אביב)
שופרסל דיל יהוד
שופרסל דיל יכין
כוכב יאיר
(מצפה ספיר)
שופרסל דיל כפר סבא
שבירו
שופרסל דיל כרמיאל
מערבגראשון
ראשון
שופרסל דיל מרלו"
לציון
שופרסל דיל נהריה
שופרסל דיל נתניה
שופרסל דיל סגולה
שופרסל דיל עזריאלי
שופרסל דיל עמק חפר
שופרסל דיל עפולה
שופרסל דיל ערד
חנה
פרדס
שופרסל דיל פתח תקווה-
בזל
שופרסל דיל צומת הבייט
ירושלים
שופרסל דיל צורלי באר
שבע
שופרסל דיל קניון תלפיות
שופרסל דיל קצרין
שופרסל דיל קריון
שופרסל דיל קרית גת
שופרסל דיל רננים
שופרסל דיל רעננה
שופרסל דיל תל חנן
שופרסל שלי איכילוב
שופרסל שלי אינשטיין
שופרסל שלי מרגליות
שופרסל שלי סמילנסקי
שופרסל שלי רעות
שופרסל שלי שוהם
שוק השרון

טרומפלדור  117באר שבע
כיכר בן גוריון  1קריית טבעון
שני  2בית יהושע
הלחי  28בני ברק
אילת
איקאה 15
הסתת
צומת קרית
חיפה,
אתא  0קרית אתא
פאוורחולון
המרכבה 9
סנטר ,צומת
מתחם
אשקלון
סילבר 0
קריית יהודית 2
בונה -
סולל
באר שבע
מתחם תדיראן  0קריית עקרון
בת ים
ישראל 25
אורט
G 300
מתחם
רחוב ויצמן
כפר סבא
סינימה סיטי  0רמת השרון
המנופים  9הרצליה
צה"ל  32חדרה
דרך ארץ  2חריש
נחום חת  5טירת הכרמל
דרך הים  3יבנה
אביב
תעשייהתל
איזוראלון 76
יגאל
רחוב
יהוד
אלטלף  4יהוד
תקווה
פתח
מרכז רבין
יצחק
כוכב
יגאל
17צור
מסחרי
יאיר  0כוכב יאיר
רח' רפפורט ,מרכז לב ,כפר
סבא הירוקה  19כפר סבא
כרמיאל 0
תעשייה
א.
תעשייה חדש
איזור
הלח"י,
 8ראשון לציון
שמוטקין  30ראשון לציון
נהריה
הגטאות 36
לוחמי
קריית ספיר 0
המלאכה ,32
נתניה
מנחם 20
הרב פינטו
סגולה השלום
בגין ,קניון
דרך
אזור תל
132
אביבעמק חפר 0
תעשייה
מ.א .עמק חפר
קרית 5עפולה
יצחק -רבין
האומנים
שדרותסנטר
ישפרו
ערד
0
הבנים  16פרדס חנה-
דרך
כרכור
באזל  3פתח תקווה
שח"ל  79ירושלים
האורגים 1
ירושלים
חוצות קצרין 0
האומן 177א.ת.
חרמון
קצרין
דרך עכו  192קרית ביאליק
מלכי ישראל  178קרית גת
המלאכה  1רעננה
החרושת  8רעננה
בר יהודה ,תל חנן  147נשר
ויצמן  14א תל אביב
ברזיל  15תל אביב
נחליאלי  52הוד השרון
סמילנסקי
נתניהמסחרי,
13מרכז
עומרים,
שד'
מודיעין -מכבים רעות 0
מכבים רעות
מסחרי עמק איילון 0
מרכז
שוהם
הרצל  6הוד השרון

08-6278006
09-8999878

04-6023441
03-6507600
08-6475111
08-9449400

03-6993991
09-9581827

04-8500626
08-9428158
03-5362426
03-9235299
09-7492999
09-8651302
03-9513563

03-6095050

04-6850518-

09-7434774
04-8209401
03-6410585

08-9263867
09-8824992

שקדיה גבעתיים
שקדיה הוד השרון
שקדיה רמת גן
תבלין וטבע חדרה

כצנלסון  56גבעתיים
הבנים  14הוד השרון
שד ירושלים  48רמת גן
רוטשילד  15חדרה

03-7319958
09-7481486
03-6746491
046330633

