
פטור/מונגשטלפוניםבית' מסרחוב/ כתובתשם סניף

מונגש303-6349771דוד כהןאור יהודה

מונגש503-9471174יצחק רביןמיני- אור יהודה 

מונגש1808-6377780אילת הסתתBIG-אילת

מונגש208-6326262שדרות התמרים התמרים-אילת

מונגש808-9475686טיילת מוריה אילת טיילת

מונגש1303-6582532הבנאיקניון מגה אור- אריאל 

מונגש1408-6723166בלפור לב- אשדוד  

מונגש 4708-8560888 מתחם סטאר סנטר47בוטינסקי 'זאשדוד סטאר סנטר

מונגש2108-8679010 מרכז צימר21מנחם בגין אשדוד סיטי

מונגש008-6729040אשקלון פאוור סנטרשער אשקלון- אשקלון 

מונגש108-6724327הנחל אשקלון חוצות

מונגש508-6730798מרכז נפתי אשקלון נפתי

מונגש108-6233442מתחם-באר שבע חיל ההנדסהBIG-באר שבע 

מונגש12508-6488178טוביהו דוד' באר שבע שדגרנד קניון-באר שבע 

מונגש908-6239345באר שבע בן צבילב הסיטי-באר שבע 

מונגש008-9411247צומת אלי הכהןקניון הנגב- באר שבע הנגב 

מונגש208-9176911ברוך קטינקאבאר שבע ישפרו סנטר פלאנט

מונגש704-6323494בית שאן העמלצים סנטר-בית שאן

מונגש102-9921347יגאל אלון' בית שמש שדBIG-בית שמש

(קיימים סניפים מונגשים בקרבת מקום )פטור803-6167083בני ברק ששת הימיםקניון איילון- בני ברק 

מונגש11503-5795959בני ברק רבי עקיבאאיצקוביץ-בני ברק 

(115ניתן להגיע לסניף ברבי עקיבא )פטור 9203-6161267בני ברק רבי עקיבא92עקיבא ' ר-בני ברק 

(ניתן להגיע לסניף קניון בת ים)פטור 8803-6573638בלפור בת ים בלפור

מונגש9203-5514578 בת ים 92יוספטל בת ים קניון

מונגש2303-5323941קניון גבעת שמואל,גבעת שמואל יוני נתניהוגבעת שמואל

מונגש5303-6748184גבעתיים יצחק רביןקניון גבעתיים- גבעתיים 

מונגש052-6029821מרכז מול רמי לויגוש עציון

מונגש5608-9219723גן יבנה המגיניםגן יבנה

גן שמואל
מתחם פארק מסחרי גן שמואל  

קיבוץ גן שמואל
מונגש04-6247842

מונגש08-6555950דימונה  קניון פרץ סנטרדימונה

מונגש6309-7458081מגדיאל . הוד השרון דרך הרמתיים   פהרמתיים- הוד השרון 

מונגש209-7489233הוד השרון הרקוןקניון שרונים- הוד השרון 

מונגש2709-9510017הרצליה סוקולובהרצליה

(קיימים סניפים מונגשים בקרבת מקום )פטור5104-6896295זכרון יעקב המייסדיםזכרון יעקב

מונגש3604-6222171חדרה שד רוטשילדחדרה

מונגש04-8502774'מתחם מול החוף וילגקניון מול החוף- חדרה 

(קיימים סניפים מונגשים בקרבת מקום )פטור5403-6518578חולון אילתאילת-חולון

מונגש 5403-5289187חולון סוקולובחולון חדש

מונגש8603-6511711חולון סוקולוב86חולון סוקולוב 

מונגש703-6417217גולדה מאירחולון עזריאלי

( 4פלימן - סניף עזריאלי/ניתן להגיע לסניף חוצות המפרץ)פטור 4004-8663310חיפה הרצל40הדר הרצל -חיפה

מונגש004-8400033חיפה חוצות המפרץחוצות המפרץ-חיפה

מונגש404-8225145משה פלימןעזריאלי- חיפה 

מונגש204-6721000טבריה בנין לב הגליל רח הבנים טבריה

מונגש704-6358995טבריה יהודה הלויFASHION-טבריה ביג

מונגש908-6842065הקישון יבנה

מונגש904-9891181שד  רבין יוקנעם ביג

מונגש3052-6464090{כיכר השבת}מאה שערים  ירושלים

(כיכר השבת / 9ירמיהו - ניתן להגיע לסניף פסגות)פטור 402-5378787ירושלים עזר יולדותגאולה-ירושלים

מונגש5002-6222228ירושלים יפויפו-ירושלים

מונגש4302-5383184ירושלים ירמיהו1סנטר -ירושלים

מונגש1302-6792882ירושלים התנופהתלפיות-ירושלים

מונגש402-5837353בן יהודה בן יהודה- ירושלים 

מונגש002-5335849ירושלים שד גולדה מאיררמות- ירושלים 

מונגש2602-5367302ירושלים פייר קניגירושלים קניון הדר

מונגש902-5021481ירמיהו פסגות ירושלים, ירושלים

מונגש102-6306402ר"דרך אגודת ספורט ביתקניון מלחה, ירושלים

מונגש309-7489235כפר סבא נתיב האבותהצומת-ס'כ

מונגש109-8356573כפר סבא רפפורטשבירו- ס 'כ

מונגש1409-7666559כצנלסון קניון ערים- ס "כ

מונגש6262052-6029815ויצמן כפר סבא

מונגש004-6373479קניונע כרכור כרכור

מונגש204-9582272כרמיאל מעלה כמון חוצות כרמיאלכרמיאל

מונגש008-9216688אחיסמך. קניון רמלוד צלוד

מונגש002-6501534מבשרת ציון הראלהראל- מבשרת ציון 

מונגש1002-6316155שדרות החוצביםמבשרת ציון קניון רמי לוי

מונגש7704-6443619 פרץ סנטר77שאול עמור ' שדמגדל העמק

מונגש12108-9268205ישפרו סנטר- שד המלכות מודיעין ישפרו

מונגש3204-9924020נהרייה שד הגעתוןנהריה געתון

מונגש608-9409950נס ציונה צומת הפטישנס ציונה ישפרו סנטר

מונגש5308-6270294האירוסים קניותר- נס ציונה קניון 

מונגש10604-6564734'נצרת מרכז דודג'נצרת דודג

מונגש004-6463881נצרת מעלה יצחק נצרת קניון

מונגש20320308-9934303בעלי המלאכה סנטר- גלובוס- נתיבות 

מונגש09-8655080א5ת.א, נתניה גיבורי ישראלביג גנדן-נתניה

מונגש709-8323988נתניה הרצלהרצל-נתניה

מונגש209-8853201נתניה ברמן בניעיר ימים-נתניה

מונגש101מתחםפ רמי לוי דרך רמלהרמי לוי- עטרות 

מונגש2704-9913064עמי-עכו בןעכו בן עמי

מונגש204-6568973עכו החרושתעכו קניון עזריאלי

מונגש004-6797591עפולה חנקין יהושעעפולה ביג

אופטיקה הלפרין - רשימת סניפים מונגשים 



מונגש004-6592414עפולה מתחם עמק סנטרעפולה עמק סנטר

מונגש04-6404781א14עפולה יהושע חנקין עפולה קניון העמקים

מונגש6208-6582733מרכז צי-ערד אזור התעשיהערד

מונגש2203-9040745פתח תקווה חובבי ציון חובבי ציון -ת'פ

מונגש3303-9042224פתח תקווה עוזר חייםחיים עוזר-ת'פ

מונגש2003-6247946פתח תקוה הרב פינטו מסעוסגולה-ת'פ

מונגש903-6726436פתח תקוה אליעזר פרידמןת קניון סירקין'פ

מונגש104-9532274 1תדהר ' רחביג- פרדס חנה 

מונגש008-9762502שילת מרכז מסחרית'צומת שיל

מונגש404-6925656' העלייה בצפת

מונגש109-8657970קדימה האופהקדימה

מונגש1703-5356399קריית אונו הכלניתקיראון

מונגש08-8609966ת באר טוביה"אזוהביג- קסטינה 

מונגש24804-8491884ההסתדרות' חיפה שדBIGקריות 

מונגש308-6816655דרך הדרום ביג- קריית גת 

מונגש10008-6889191ככר פז  קניון- קריית גת 

מונגש608-8502500י"בן גוריון  פינת רשקריית מלאכי

(קיימים סניפים מונגשים בקרבת מקום )פטור10604-6950444צמוד למשביר- תל חי קריית שמונה

מונגש3704-8435147העצמאותקרית אתא עזריאלי

מונגש204-8733838קריית מוצקין שד גושן משקרית מוצקין

מונגש003-9731213לוד נמל תעופהקרית שדה התעופה

מונגש5803-9387682ראש העין שבזיראש העין

מונגש104-6801213דרך גיא אוני- חאן ראש פינהראש פינה

מונגש052-6029814קניון הזהבראשון לציון

(קיימים סניפים מונגשים בקרבת מקום )פטור7803-9562641ראשון לציון הרצלהרצל- צ'ראשל

מונגש403-9615882י'ראשון לציון לחמערב-צ'ראשל

מונגש203-9190761ראשלצ- שדרות נים  צ עזריאלי ראשונים "ראשל

מונגש4108-9458899ו'רחובות בילבילו-רחובות

מונגש008-9492765קרית עקרוןו סנטר'ביל- רחובות 

מונגש208-9315829ו'רחובות בילקניון רחובות- רחובות 

מונגש208-6247363רמלה דוד רזיאלקניון עזריאלי-רמלה

מונגש7603-6722002קניון אלרם- רמת גן ביאליק רמת גן אלרם

(קיימים סניפים מונגשים בקרבת מקום )פטור4503-5470746רמת השרון סוקולוברמת השרון

מונגש304-6359006רמת ישי האקליפטוסרמת ישי

מונגש209-7938155המלאכהקניון רננים- רעננה 

מונגש12409-7488332רעננה אחוזהרעננה אחוזה

מונגש2008-6616161סמטת הפלדה  שדרות

מונגש9303-5241081יפו אבן גבירול-תל אביב93אבן גבירול -א'ת

מונגש5003-5254535יפו דיזינגוף-תל אביבדיזנגוף סנטר-א'ת

מונגש1703-6422252יפו אחימאיר -תל אביברמת אביב-א'ת

מונגש50052-6029813דיזנגוף סנטר שער תל אביב

מונגש14704-8218603תל חנן- נשר דרך בר יהודה תל חנן נשר

מונגש8603-6511711חולון סוקולובחולון

מונגש11509-9670163וייצמןס ויצמן"כ

מונגש1409-7666559כצנלסון כפר סבא קניון ערים

מונגש50052-6029813דיזנגוף סנטר שער תל אביב דיזנגוף סנטר צעירים


