
פריסת סניפי
 רק מה שטוב בשוק

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת.

מס' 
סניף

שם 
 שם סניףכתובתסניף

אילת  צפוניברקת 13, אילת אילת31

הרצלה א.תעשיההחושלים 3, הרצליה הרצלה20

הרצליה ליד הביתרבי עקיבא 50, הרצליה הרצליה64

מעלה אדומיםצמח השדה 29, מעלה אדומים מעלה אדומים16

רעננהזרחין 12, רעננה רעננה9

תל מונדבני דרור 8, תל מונד תל מונד19

אור יהודה המפעל 13, אור יהודה אור יהודה 37

41
אור 

עקיבא
רח' האילן 2, 

א.ת. צפוני אור-עקיבא 
אור 

עקיבא

13
אייר פורט 

סיטי
השרון 1, 

קרית שדה התעופה
אייר 

פורט סיטי

14
אלפי 
מנשה

חלוצי התעשייה 9,
 אלפי מנשה

אלפי 
מנשה

אשדוד48
מרכז טימול 

אשדודרח' גיא אוני רובע ט' 

אשדוד אורגיםהאורגים 13, אשדודאשדוד6

בסיטי אשדוד שאשארח' השייטים 9, אשדודאשדוד60

סיטי אשדודהבנים 3, אשדוד אשדוד7

אשקלון חאן הרצל 33, אשקלוןאשקלון2

אשקלון צפוני הפנינים 38, אשקלוןאשקלון4

בסיטי אשקלוןקיבוץ גלויות 5, אשקלוןאשקלון65

בית שאןבית שאן א.ת צפוני  בית שאן57

55
דליית 

אל כרמל 
דרך ראשית 672, 

כיכר חמוד אל-קארה
דליית 

אל כרמל 

חדרהצהל   , חדרהחדרה18

חולון ביתןדוד שאלתיאל 16, חולוןחולון5

חולון ח' 300המרגנית 2, חולון חולון67

חולון סיירים המרכבה 73, חולוןחולון17

טבעוןקק"ל 16, קרית טבעוןטבעון80

טירת הכרמל קרן היסוד 2, טירת הכרמל טירת הכרמל 49

יבנהרח' המיסב 7, א.ת. יבנה יבנה52

71
כוכב 
יאיר

מרכז מסחרי רח' דרך המרכז 4,
כוכב יאיר 

כוכב 
יאיר

כפר סבאהשקמה 21, כפר סבאכפר סבא10

כרמיאלרח' היוצרים 15, כרמיאלכרמיאל45

72
מגדל 
העמק

רמת יזראל 11,
מרכז מסחרי  מגדל העמק 

מגדל 
העמק

ירושלים מלחהרח' בית"ר 1, קניון מלחה ירושליםירושלים367

קניון איילוןרח' אבא הלל 1, קניון איילון, רמת גןרמת גן449

עכוהחרושת, 2 עכו (קניון עזריאלי)עכו24

מס' 
סניף

שם 
 שם סניףכתובתסניף

25
ישפרו סנטר מודיעין

החרט 1 
מודיעין 

ישפרו

מעלות44
רח' שלמה שרירא 3, 

מעלותמעלות תרשיחא

מתןרח' הדר 84 מתן84

נהריהרח' הגדוד העברי 21 נהריה53

נצרת39
רח' 183/50 16234 

נצרתשכונת דיר אל חלאט 

נתיבותרח' בעלי המלאכה 11 נתיבות43

נתניה הפלדה הפלדה 13, נתניהנתניה15

עפולה מבנה קהילת ציון 30, עפולה עפולה23

ערדהתעשיה 60, ערדערד56

עתלית 73
רחוב הרדוף 

עתלית (מרכז מסחרי) מנהל פרויקט 

פ"ת לב הסביוניםרח' חיה פינשטיין 11 פתח תקווה 79

פתח תקווה בר כוכבא 63, פתח תקווהפתח תקווה 12

פתח תקווה ירקוניםרח' ירקונים 50, פ"ת פתח תקווה 35

צור יצחקא.ת מסחרי, צור יצחקצור יצחק83

קדימה החסידה 1, קדימה קדימה 66

קריית 75
ביאליק

שד' חן 1, 
ליד הקריון, קריית ביאליק 

קריית 
ביאליק

קריית שמונה שד' תל חי 93, קריית שמונה קריית שמונה 8

קרית אתארח' ההסתדרות 247, קרית-אתא קרית אתא42

בסיטי קרית ראשוןהחלמונית 29, ראשון לציוןראשון לציון63

ראשון לציוןהשירה העברית 10, ראשון לציוןראשון לציון81

ראשל"צ לישנסקי לישנסקי 18 א.ז חדש ראשוןראשון לציון21

ראשלצ שמוטקיןשמוטקין 29, ראשון לציון ראשון לציון3

השוק הסיטונאי רחובותהשוק הסיטונאי, רחובותרחובות22

רחובות 34
אופמהיימר 10, 

רחובות רחובות קרית המדע 

רמלהרחוב קלאוזנר 10 רמלה רמלה46

74
רמלה 

לוין
רח' אבא אחימאיר 1, 

קרית-מנחם, רמלה 
רמלה 

לוין

47
תל 

אביב
נחלת יצחק 20,

ת"א(מגדלי ת"א) 
תל 

אביב

קניון פנינת הנגב א.ת. דרומי, שדרות94
שדרות

שדרות

ראש העין - מהדריןהמרץ 13, ראש העיןראש העין 11

בית אל - מהדריןרח' הראי"ה 34, בית אל בית אל78

בית שמש - מהדריןשדרות יגאל אלון (מרכז ביג) ב"ש בית שמש33

כוכב יעקב - מהדריןרח' הכסף 1, כוכב יעקב כוכב יעקב77

82
נצרת 
עילית

רחוב היצירה 12, 
נצרת עילית אזור תעשיה ג' 

נצרת 
עילית - מהדרין

נתניה ליד הבית - מהדרין האר"י 12 נתניהנתניה61

 רק מה שטוב בשוק



מס' 
סניף

שם 
 שם סניףכתובתסניף

אבן יהודהרח' המייסדים 41, קניון אבן יהודהאבן יהודה218

מעלה אילתרח' הארגמן 89, פינת דרך יותם,  אילת אילת125

אריאל136
רח' דרך הנחשונים 37,

אריאל אמ.מסחרי חדש,רובע א', אריאל

אריאל ב'רח' הציונות 78, אריאלאריאל301

אשדוד233
רובע אשדוד יב', רח' תמוז 14, 

אשדוד יב'מרכז מסחרי אשדוד

אשדוד284
שד' מנחם בגין, אזור ח', 

אשדוד ח'מרכז כלניות, אשדוד

אשקלון אפרידרשד' ירושלים 4, אשקלוןאשקלון374

אשקלון321
רח' ההסתדרות 38,

לב אשקלוןקניון שמשון, אשקלון

צפון באר-שבערח' אברהם אבינו 101, באר שבעבאר שבע297

נווה זאב ב"ששד' יוהנה  ז'בוטינסקי 34, ב"שבאר שבע370

באר 330
שבע

רח' מבצע יואב 49, 
רובע ו', קניון אביה, ב"ש

קניון 
אביה ב"ש

עוזיאל בת יםרח' עוזיאל 5, בת יםבת ים18

מגדל נחוםשד' העצמאות 65, בת יםבת ים22

רמת יוסףרח' מבצע סיני 20, בת יםבת ים25

גבעת 317
שמואל

רח' האורנים 1, 
בר אילןמ.מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל

בן גוריון גבעתייםדרך בן גוריון 162, גבעתייםגבעתיים46

231
גן 

יבנה
רח' הרצל 1, 

גן יבנהפינת  קיבוץ  גלויות מרכז גן יבנה

גבעת סביון הגליל 78, גבעת סביון, גני תקוהגני תקווה350

דימונהרח' הנשיא 1, מ.מסחרי, דימונהדימונה52

הוד השרון104
רח' בן גוריון 58, 

הוד השרוןפינת שלום עליכם, הוד השרון

הדר הרצליהרח' הדר 2, הרצליההרצליה412

רח' בן גוריון 82, הרצליה הרצליה413
נווה אמירים 

הרצליה 

הרצליה415
ככר הציונות, 

רח' זוהר-טל 34, הרצליה
הרצליה 

פיתוח 

נוף יםרח' שער הים 10, נוף ים, הרצליההרצליה416

נווה עמלרח' כצנלסון 19, הרצליההרצליה417

נוף זיכרון יעקברח' הכובשים 1, זכרון יעקבזכרון יעקב296

קניון חדרהרוטשילד 40, קניון חדרה, חדרהחדרה357

בית אליעזררח' העצמאות 21, בית אליעזר, חדרהחדרה302

כיכר ויצמן חולוןרח' סוקולוב 48, חולוןחולון19

מב. נאות רחלרח' אילת 36, חולוןחולון32

נאות שושנים חולוןרח' משה רום 24, חולון חולון34

גרינברג חיפהרח' גרינברג 20, רמת בגין חיפהחיפה14

כרמליהרח' אלכסנדר ינאי 3, שכונת כרמליה , חיפהחיפה204

207
כפר 
יונה

שדרות מנחם בגין 44,
מרכז מסחרי, כפר יונה מזרח

כפר יונה
דרום

305
כפר 
יונה

קניון כפר יונה - 
רח' שרת 6, כפר יונה

כפר 
יונה

103
כפר 
סבא

רח' כצנלסון 20, 
קניון ערים, כפר סבא 

כפר סבא
קניון ערים

מס' 
סניף

שם 
 שם סניףכתובתסניף

113
כפר 
סבא

רח' יעקב כהן 2, 
צומת העלייה, כפר סבא

רון 
כפ"ס

לוד223
רח' ארבע עונות 14, 

גני אביב, לוד
גני אביב 

לוד

מודיעין457
שד' החשמונאים 

פינת עמק החולה , מודיעין
קניון מודיעין 

עזריאלי

מודיעין115
רח' נחל קדומים 1, 
מרכז רננים, מכבים

מכבים/ 
רעות

מודיעין254
רח' עמק בית שאן 30, 

פינת יחזקאל הנביא, מודיעין
מודיעין 

השימשוני

מזכרת בתיהשד' אליהו 8, מזכרת בתיהמזכרת בתיה344

קיבוץ נצר סירניקיבוץ נצר סירנינס ציונה422

328
רח' טום לנטס, נתניה

קניון אלוני השרון נתניה
קריית 
השרון

ירושלים נתניהרח' ירושלים 29, נתניהנתניה62

מרכז נתניהרח' שטמפר 14, נתניהנתניה90

אזורים נתניהרח' גרינבאום יצחק 14, נתניהנתניה98

נתניה257
רח' הרב קוק 32, 

לב נתניהפינת רח' סולומון, נתניה

חפץ חייםרח' הרצל 28, פתח תקוהפתח תקווה117

בלינסון פ"תרח' קפלן 13, פתח תקוהפתח תקווה127

הנשיא קרית-אונורח' הנשיא 57, קרית אונוקרית אונו70

143
קרית 

אונו
רח' שלמה המלך 37,  
קניון קיראון, קיראון

קניון 
קיראון

בית וגן קרית אתארח' העצמאות 10 קרית אתאקרית אתא224

365
קרית 

שמונה
כיכר צהל, קניון "שמונה באמצע",

קרית שמונה
קרית 

שמונה

ראשל"צ ג'רח' ברניצקי 15, ראשון לציוןראשון לציון126

429
ראשון 

לציון
רח' מורשת ישראל 15, 

קניון הבאר, ראשון לציון
נווה שיקמה 

ראשל"צ

נווה כרמיתרח' ז'בוטינסקי 65, ראשון לציוןראשון לציון114

גני העיר רחובותדרך ירושלים 15, רחובותרחובות219

רחובות274
דרך ירושלים 2, 

פינת רח' מדר, רחובות
שרונה 
רחובות

רווה ר"גרח עוזיאל 113, רמת גןרמת גן51

רמת גן69
שדרות הארזים 2, 

רמת אפעל
רמת אפעל 
(בית אבות)

75
שדרות האורנים 16, רמת גן

רמת אפעל
 רמת אפעל 

מרכז

369
רח' לנדאו 7א', רמת גן

קניון מרום נווה, רמת גן
מרום נווה 

רמת גן

אואזיסרח' הרצל 87, רמת גןרמת גן442

הרואה ר"גרח' הרוא"ה 2, רמת גןרמת גן49

420
רמת 

זרובבל רמה"שרח' סוקולוב 33, רמת השרוןהשרון

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת.

פריסת סניפי

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת.

 רק מה שטוב בשוק



מס' 
סניף

שם 
 שם סניףכתובתסניף

רעננה81
רח' אחוזה  158, 

פינת רח' קרן היסוד, רעננה
קרן היסוד 

רעננה

רעננה85
רח' התקומה 1, 

מ. מסחרי קרית שרת, רעננה
קרית שרת 

רעננה

רעננה384
רח' ירושלים 34, 

פינת אחוזה, רעננה
פארק רעננה

מול בית לוינשטיין

מרכז רעננהרח' אחוזה 114, רעננהרעננה82

רעננה87
רח' ההסתדרות 11, 
שכון ותיקים, רעננה

ותיקים 
רעננה

פנקסרח' פנקס 48, תל אביבתל אביב10

עמק הברכהעמק הברכה 25, תל אביבתל אביב58

בבלירח' תלמוד בבלי 17, תל אביבתל אביב108

צמרות תל אביב ניסים אלוני/דוש/דרך נמיר תל אביב119

כיכר דיזינגוףרח' כיכר דיזנגוף 7, תל אביבתל אביב11

ויצמן ת"ארח' ויצמן 20, תל אביבתל אביב13

רמת הטייסיםרח' עודד 4, תל אביבתל אביב15

לה גרדיה ת"ארח' לה גרדיה 76, תל אביבתל אביב20

אבן גבירולרח' אבן גבירול 30, תל אביבתל אביב21

יהודה מכבירח' יהודה מכבי 48-46, תל אביבתל אביב24

33
תל 

אביב
רח' לאה 15, 

פינת אלטרמן נאות אפקה, תל אביב
נאות 
אפקה

רמת החיילרח' ד.מ.מרכוס 13, תל אביבתל אביב55

91
תל 

אביב
רח' אופנהיימר 13, 

נוה אביבים, תל אביב
נווה 

אביבים

מגדלי דודרח' אורי 12, תל אביבתל אביב123

מעוז אביברח' בני אפרים 209, תל אביבתל אביב129

130
תל 

אביב
רח' אבא אחימאיר 35, 
רמת-אביב ג'רמת אביב ג', תל אביב

כפר שלםרח' סנפיר 10, כפר שלם, תל אביבתל אביב249

251
תל 

אביב
שלום אש 7, 

הדר יוסף
פארק הירקון

וקסמן

318
תל 

אביב
רח' גרופית 2, 

פינת וייסבורג 17, תל אביב 
רמות 

צהלה 

399
תל 

אביב
רח' בקר אהרון 8, 

תל ברוךנאות אפקה, תל אביב

השקדרח השקד 4, תל מונדתל מונד252

רמות אלון חיפהרח' שילון 2, רמות אלון, חיפהחיפה358

שער העליה חיפהרח' אלנקווה 32, פינת שלוסברג, חיפהחיפה469

בת גליםרח' העליה השניה 37, שכ' בת גלים, חיפהחיפה253

אודיטוריום חיפהשד' הנשיא 134, מרכז הכרמל, חיפהחיפה428

מגדלי כרמלרח' חנה סנש 20, חיפהחיפה464

אלנבי ירושליםרח' ינובסקי 6, פינת בית"ר, ירושליםירושלים342

ירושלים385
רח' אבי זהר 1, רמת בית הכרם  

מול בית חולים שערי הצדק , ירושלים
בית הכרם 

ירושלים

360
פתח 

תקווה
רח' שטמפר 73, 

פינת רח' אבניאל, פתח תקוה
שטמפפר פ"ת

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת.

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת.

מס' 
סניף

שם 
 שם סניףכתובתסניף

אשדוד דרח' רוגוזין 25, אשדודאשדוד35

ב"ש רובע ט'שד' ירושלים 42, רובע ט', ב"שבאר שבע61

יהלומים גבעתייםכורזין 1, גבעתייםגבעתיים120

קניון גבעתייםרח'  ויצמן 71 , קניון גבעתיים, גבעתייםגבעתיים232

 מבשרתרח' מעלה הקסטל, קניון הראל , מבשרת ציוןמבשרת ציון448

קניון עיר ימיםשד' בן גוריון, פינת רח' זלמן שזר  נתניהנתניה241

 קדימהמעלית 6, קדימהקדימה148

 רמלה מרכזשד' הרצל 45, רמלהרמלה111

 לב דיזינגוף - סנטררח' דיזנגוף 65, תל אביבתל אביב109

פריסת סניפיפריסת סניפי

מס' 
סניף

שם 
 שם סניףכתובתסניף

 אלעדרח' בן זכאי 32, אלעדאלעד427

שמעון בן שטח, פינת עובדיה בר תנור, אלעד209
אלעד (המחאת זכות בנק מרכנתיל

מרכז רימון

בית שמשרח' נחל סורק 23, בית שמשבית שמש368

לב הרצליהרח' בן גוריון 2, הרצליההרצליה411

רח' הילל  יפה 5, חדרה247
פינת סמילנסקי, חדרה

נאות חן חדרה

הרצל חיפהרח' הרצל 97/95, חיפהחיפה361

273
רח' העצמאות 39, מגדל העמק

מ.מסחרי מגדל העמק
מגדל העמק

מודיעין עיליתשד' יחזקאל 2, קרית ספרמודיעין עילית256

זבולון קרית אתאזבולון 14, קרית אתאקרית אתא288

ש. מרכז גולן רעננה אחוזה 198, רעננהרעננה830

תל כבירגרינבאום 45, תל כביר, תל-אביבתל אביב1228

ש. עמישב פ"ת דרך מנחם בגין 96, פ"תפתח תקווה2750

פתח תקווה מהדרין גאליס פינת גרינברגפתח תקווה93

קריית אתא  ליד הבית העצמאות 42, קרית אתאקריית אתא92

עפולהקהילת ציון 1עפולה36

 אילת חטיבת גולני 41 ,אילתאילת30

ריינס ירושלים  ריינס 6 שכונת ק. משהירושלים91

נווה יעקב גדליה נוימן 6, ירושליםירושלים90

טבריהיהודה הלוי 113, טבריהטבריה61

*רשימת הסניפים עשויה להתעדכן מעת לעת.

פריסת סניפי

 רק מה שטוב בשוק


