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 ש"ח 50,000 -ש"ח  5,000למזמינים בסכום שבין  

 

 "התו המלא" השי תוויפרוט הסניפים בהם ניתן לאסוף את 
 

 

 פקס'  טלפון  כתובת סניף מס"ד
 02-6797432 02-6331231 , תלפיות ירושלים 15האומן  האומן  .1

 02-6335568 02-6335569 תלפיות ירושלים, 18יד חרוצים  האחים ישראל   .2

 02-6334848 02-6334844 , רמות ירושלים 90דרך החורש  רמות   .3

 02-6335578 02-6335579 , תלפיות ירושלים 3הפרסה  חן -רב  .4

 02-6337336 02-6337334 , מישור אדומים 1איתם  מישור אדומים  .5

 02-6335507 02-6335506 מרכז מסחרי, גבע בנימין שער בנימין  .6

 08-6225292 08-6225290 מתחם הביג, א.ת. באר טוביה  קסטינה  .7

 08-9743645 08-6229667 א.ת. צומת שילת שילת  .8

 02-6332202 02-6332201 , בית"ר עלית 2החוזה מלובלין   בית"ר  .9

 02-6535836 02-6334320 , גבעת שאול, ירושלים 13בית הדפוס  גבעת שאול   .10

 04-6660417 04-6660410 צומת פוריה, מרכז הביג, טבריה טבריה  .11

 04-6660307 04-6660300 , נשר 13דרך השלום  נשר  .12

 03-6225495 03-6225494 , בני ברק68מבצע קדש  איילון   .13

 03-6415009 03-5415000 א.ת. לב הארץ ראש העין  .14

 09-9662202 09-9662200 א.ת. חדש, נתניה נתניה  .15

 04-9123605 04-9123600 מרכז ביג, פרדס חנה פרדס חנה  .16

 02-6339702 02-6339700 צומת גוש עציון  גוש עציון   .17

 02-9662302 02-9662301 , גבעת שאול 26כנפי נשרים  גבעת שאול מהדרין  .18

 04-9119255 04-9119250 , עפולה 14יהושע חנקין  עפולה   .19

 08-6216311 08-6216300 הע.ל עמק שרה, באר שבע  באר שבע  .20

 08-6998441 08-6213030 היהלומים, אשדוד  אשדוד  .21

 08-6215902 08-6215900 מתחם ישפרו סנטר, אשדוד  ישפרו   .22

 04-6430464 04-6430460 , עין המפרץ, עכו 2בולטימור  עכו  .23

 09-7721390 09-7721380 , קדימה2הזרם  קדימה  .24

  04-7702330 היוצרים, א.ת. צפוני, נהריה  נהריה   .25

 03-7715177 03-7715171 , פתח תקוה 37הסיבים  פתח תקוה  .26

  04-7704413 , כרמיאל 7היוצרים  כרמיאל  .27

 08-9584459 08-9584455 צומת בית הגדי נתיבות  .28
 

 המשך בעמוד הבא 
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 המשך מעמוד קודם 

 
 

 פקס טלפון  כתובת סניף מס"ד
  09-7793961 , נתניה 4האורזים  צפון נתניה   .29

 08-6115688 08-6115680 , אשקלון8המתכנן  אשקלון  .30

 09-7795472 09-7795461 , כפר סבא2גלגלי הפלדה  כפר סבא   .31

 04-6192286 04-6192280 א.ת. צפוני, אחרי קניון נחמיה  קרית שמונה  .32

  08-9172818 , יבנה 9הקישון  יבנה  .33

 03-7577303 03-7577300 ים -בת, 20העמל  ים-בת  .34

 09-8660540 09-8660530 12חרושת  רעננה   .35

 08-9175010 08-9175000 1מוטי קינד  רחובות  .36

 03-7574180 03-7574177 שד' משה דיין, מתחם סינמה סיטי ראשון לציון   .37

 08-6388590 08-6388580 , באר שבע21דרך חברון  ביג –באר שבע   .38

 08-9174693 08-9174683 , לוד 1הציונות שדרות  לוד  .39

 04-6195127 04-6195117 , חדרה 1השלום  חדרה  .40

 02-5959790 02-5959780 , מבשרת ציון 10שד' החוצבים  מבשרת ציון  .41

 02-5613590 02-5613580 , בית שמש4שד' יגאל אלון  בית שמש  .42

 02-6508540 03-6508530 127דבורה הנביאה  רמת החייל  .43

 04-8408902 04-8408901 , חיפה 73חלוצי התעשיה  ב.ה. לוי אדמרלטי  .44

 04-6392251 04-6392252 מול קניון זכרון, זכרון יעקב ב.ה. לוי זכרון יעקב  .45

 08-9118790 08-9118780  ב.ה. לוי אילת   .46

 03-6567250 03-6567240 , אריאל6הבנאי  אריאל  .47

  03-7386770 6תמנע  חולון   .48

 

 , אנו ממליצים לוודא טלפונית שהזמנתכם מוכנה.התוויםטרם נסיעתכם לסניף לאיסוף 
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