
כתובתפורמטשם הסניףמרחב
ירמיהו 25 ק. אונואורגניק מרקטקרית אונומרחב מרכז
אהרון בקר 8, ת"אאורגניק מרקטתל אביב- מיקדומרחב מרכז

הנגב 1 מרכז צמרות הרצליהאורגניק מרקטהרצליהמרחב מרכז 
יעקב 3 רחובותאורגניק מרקטרחובותמרחב מרכז
שינקין 59, ת"אאורגניק מרקטתל אביב- שינקיןמרחב מרכז
בר יהודה 147, תל חנן, נשראקסטראדיל אקסטרא תל חנןמרחב צפון

הפטיש 8, נס ציונהאקסטראדיל אקסטרא נס ציונהמרחב מרכז
הרב פינטו 20, סגולהאקסטראדיל אקסטרא סגולהמרחב מרכז
המרכבה 9, חולוןאקסטראדיל אקסטרא חולוןמרחב מרכז
המלאכה 32 קריית ספיר נתניה אקסטראדיל אקסטרא נתניהמרחב צפון

סולל בונה 2 קריית יהודיתאקסטראדיל אקסטרא ב"ש הסוללמרחב דרום 
החרושת 8, רעננהדילדיל רעננהמרחב מרכז
המלאכות 1, ישפרו סנטר מודיעיןדילדיל מודיעיןמרחב דרום 
בזל פינת בולטימור 1, פ"תדילדיל פ"תמרחב מרכז
דרך הים 3, יבנהדילדיל יבנהמרחב דרום 
ביל"ו 2, קניון רחובותדילדיל קניון רחובותמרחב מרכז
המנופים 9, הרצליהדילדיל הרצליהמרחב מרכז
ויצמן 300, מתחם G סנטר, כפ"סדילדיל גזית כפ"סמרחב מרכז
יגאל אלון 76, ת"אדילדיל יגאל אלון ת"אמרחב מרכז
סינמה סיטי, גלילותדילדיל גלילותמרחב מרכז
שמחה גולן 54, חיפהדילדיל גרנד קניון חיפהמרחב  צפון

האומן 17, ירושליםדילדיל קניון תלפיותמרחב דרום 
א.ת כרמיאל 20100דילדיל כרמיאלמרחב צפון
נחום חת 5,טירת הכרמלדילדיל טירת הכרמלמרחב צפון
גיבורי ישראל 5,נתניהדילדיל פולגמרחב צפון

הלחי 28, בני ברקדילדיל איילוןמרחב מרכז
אלטלף 4 א.ת יהודדילדיל יהוד מרחב מרכז
דרך עכו 192 ק. ביאליקדילדיל קריוןמרחב צפון

מתחם תדיראן ק.עקרון דילדיל בילומרחב דרום 
א.ת עמק חפרדילדיל עמק חפר מרחב צפון



הדגן 1 זיכרון יעקבדיל דיל זיכרון מרחב צפון
שמוטקין 30 ראשון לציון דיל דיל מרלוג ראשון לציוןמרחב מרכז
האורגים 1 באר שבע דיל דיל צורלי ב"שמרחב דרום 
יצחק רבין 17 פ"תדילדיל יכין פ"תמרחב מרכז
מרכז מסחרי צור יגאל כוכב יאירדיל דיל מצפה ספירמרחב מרכז
איקאה חיפה, צומת קריית אתאדיל דיל איקאהמרחב צפון

רח' משה יתום 46, רחובותדילדיל אמט"ל רחובותמרחב מרכז
מתחם פאור סנטר, צומת סילבר, אשקלוןדילדיל אשקלוןמרחב דרום 
דרך מנחם בגין 132, קניון השלום, ת"אדילדיל עזריאלימרחב מרכז
מרכז לב  רח' רפפורט 19 כפר סבא הירוקהדילדיל שבירו כ"סמרחב מרכז
א.תעשיה דרומי – מתחם ביג ק. שמונהדיל דיל קרית שמונה-מתחם ביגמרחב צפון

הלחי"י 8 א.תעשיה החדש ראשל"צדיל דיל ראשון מערב- הלח"ימרחב מרכז
רחוב המלאכה 1 , רעננה 43660דילדיל רננים מרחב מרכז
הסתת 15, אילת דילדיל אילת מרחב דרום 

הבנים פינת הנדיב פרדס חנהדילדיל פרדס חנהמרחב צפון
דילדיל כפר סבאמרחב מרכז
חרמון 7 א.ת. חוצותדילדיל קצרין מרחב צפון

העליה 1 בית שמשדילדיל בית שמשמרחב דרום 
לוחמי הגטאות 36 נהריהדילדיל נהריהמרחב צפון

פייר קניג 35 תלפיות ירושלים דילדיל תלפיות מרחב דרום 
המנוף 7  קריית האומנים    דילדיל ערדמרחב דרום 
נביעות 2דילדיל מישור אדומיםמרחב דרום 
הירמוך 1 אזה"ת יבנה דילדיל יבנה ירמוךמרחב דרום 

יהודה איטין 4  מפרץ חיפהדילדיל אדמירליטי מרחב צפון
 הכדר 2 קניון הדרים  אזור התעשייהדילדיל הדרים נתניהמרחב צפון

רח' אדום , צומת כנותדילדיל כנותמרחב דרום 
דילדיל קרית גת מרחב דרום 
שדרות יצחק רבין 5  עפולהדילדיל עפולה 218מרחב צפון 
ארבע האגודות מתחם שערי חדרהדילדיל חדרה מרחב צפון
צה"ל 32דילדיל חדרהמרחב צפון
כורש 5דילדיל עפולה 251מרחב צפון



דילדיל רמלהמרחב דרום 
שחל 79 צומת בייטדילדיל צומת בייטמרחב מרכז

שד' ירושלים 1 ק. מוצקין דילכורדניגרין כורדני 68
דילאריאלמרחב דרום 
דילחרישמרחב צפון 
קניון אורות אור עקיבא דילדיל אורותמרחב צפון

   צביה ויצחק 17דילגילה ירושלים- דילמרחב דרום 
דילרמלודמרחב דרום 
דילכפר סבא הצומתמרחב מרכז
דילקרית אליעזרמרחב צפון
שדרות רבין 9  יוקנעםדיל דיל יקנעםמרחב צפון

אורט ישראל 25 בת יםדיל דיל בת יםמרחב מרכז
נחניאלי 2, הוד השרוןשלישלי מרגליותמרחב מרכז
ויצמן 14 א', ת"אשלישלי איכילובמרחב מרכז
ברזיל 15 ,תל אביבשלישלי אינשטייןמרחב מרכז
ז'בוטינסקי פינת משה דיין ראש העין שלישלי ראש העין מרחב מרכז
מרכז מסחרי עמק איילון שוהםשלישלי שוהםמרחב דרום 
שד' עומרים מודיעין מכבים רעותשלישלי רעותמרחב דרום 

מרכז חורב - חורב 15 חיפה שלישלי חורב מרחב צפון
גוט לוין 48 חיפהשלישלי רמות ספירמרחב צפון

טאגור 38, תל אביב- יפושלישלי מילמן רמת אביבמרחב מרכז
אגרון 1 ירושליםשלישלי היכל- אגרוןמרחב דרום 

סמילנסקי 13, נתניהשלישלי סמילנסקי מרחב צפון
בן יהודה  79 , ת"אשלישלי בן יהודהמרחב מרכז
תרצה 19 רמת גן שלישלי מרום נווהמרחב מרכז
שליצהלהמרחב מרכז
אוסישקין 5, רמת השרון שלי שלי רמת השרוןמרחב מרכז
שדרות הנשיא 124 חיפהשלי שלי כרמל מרחב צפון

רח' בורוכוב 54 גבעתיים שלי מכתש מרכב מרכז 


