
 טלפון    כתובת    שם החנות  
  04-6930777  עפולה   4הרב לוין   קסרול   
  08-9283172  גנתון   1משק   אולטימו   
  09-7968466  א.ת תל מונד   6דרך בני דרור   סאג' אלפי כלים בע"מ   
  04-9860783  אעבלין  2181ת.ד   אלנגמי בע"מ   
  02-5370016  ירושלים   3מאה שערים   ש. כהן ספרים בע"מ   
  0527-483037  יאסיף כפר   פרולינה   
  052-3200657  אשדוד   20/8דוד המלך   פיצוץ יהונתן  
  04-8735950  קרית מוצקין   25רח` קק"ל   בא לבית   
  08-8566270  אשדוד   1עקביא בן מהללאל   פורצלן   
  03-6776189  בני ברק   16שלמה המלך   שטרנפלד ושות'   
  08-9985244  מושב מבטחים  7משק   גלרינה   
  09-2399120  שכם    הום אקספו  
  03-6837595   26בית אשל   יפו  -גלריה שטרן  
  04-6778987  כפר מג'אר  282ת.ד.  שוק אל חטיב   
  0547-467127  -רוזה  נתניה   15הרצל   סמישב בע"מ  
  04-9893079  יקנעם עלית   3אזור התעשיה המלאכה   חן טקסטיל  
  04-6553029  נצרת   9632שכונת בילאלאמיר ת.ד   נצרת -זועבי עדנאן  
  052-6520100  תמרה   4433ת.ד.    סאמר אלהיג'ה (בילל)  
  04-2465396  . ברטעה 3028ת.ד.   עבד חאמרשי  
  08-6551485  דימונה   5מרכז מסחרי סביון   חנניה וייצמן   
  09-8949224  מושב צור משה   234 -החורשים ת.ד  מאיו אסנת   
  09-7998807  טייבה   07333ת.ד.  נאי דיזיין ייבוא ושיווק בע"מ   
  04-6315058   391בניין סולטאן כניסה אום אל פאחם ת.ד.   מחאמיד עלי עבד  -קאזא  
  054-2378885  יפו  16פנחס בן יאיר   יפו  -יוסף בחצר  
  02-9914475  בית שמש   1מרכז מסחרי   כתר אלי   
  03-9525564  ראשון לציון   1אבוחצירא   כלבו ישראלי   
  053-2499333  אום אל פחם   338ת.ד.   אחלה הום סטייל  
  03-9370093  כפר קאסם   1020ת.ד    -מערד דוק אלערוס 
  04-9976434  שכ' חיילים משוחררים פקיעין הישנה   257ת.ד.   דיב ייבוא ושיווק   
  03-5700922  בני ברק   16רח` בעל התניה    מתנות שיר   
  04-6492460  עפולה   16ארלוזורוב     א.ר מצעי לילך בע"מ   
  04-9802981  בית ג'אן   585ת.ד.   מקבולה צעצועים   
  04-9963775  . ירכא  1079איזור תעשיה ת.ד  דאבליו אם וונדרפול מרקט   
  03-5708839  בתוך בית בני ברק   12חבקוק    מזכרת בני ברק  
  04-6353014  כפר קרע    כפר קרע  -עבאדי  
  03-6345734  קומה ב' אור יהודה   12יחזקאל קזז   דברים יפים   
  054-7775647  באר גנים   28נוף ים   החנות של אלין   
  04-9978087  פקעין  520סאמי מוהנא ת.ד.   סמי מהנא פקיעין  
  052-5570600  אביב -תל 23חלוצים   ספק ייבוא ושיווק כלי בית   
  08-6420790  באר שבע  49מבצע יואב   סופר דולר  
  053-3103056  בני ברק   14רח` שלמה המלך    רווחה קהילתית   
  04-9981547   49א.ת.כרמיאל החרושת   א.מ.קארמה יבוא שיווק וסחר בע"מ  



   04-6860239  טובה זנגריה  313ת.ד.   מינימרקט ע.ס.ל עבדאללה  
  03-5740918  בני ברק   15הר סיני   פתשגן דסי  
  0505-766615  באר יעקב   27קרן היסוד   בוטיק מתנות קטנות  
  04-9905032  סאגור   132ת.ד.  כל בו עלאא   
  03-5352925  גני תקווה   7עין גנים   הכל לבית גני תקווה  
  09-7464054  הוד השרון  -קלי"ק קהילה למען יזמות לקשישים  

 טבריה  -צמח שרותים וניהול  
ד.נ.עמק  -עבור אדמת העמק -צמח מפעלים איזוריים 

  04-6794488  הירדן 
  03-6827084  תל אביב   29חלוצים   פילבו מחסני היבוא בע"מ  
  0526-386195  ברטעה   מרכז הפלסטיק ברטעה   
  0507-339505  אילת   18מרכז רזין   א.ג. מוצרי איכות חצי חינם אילת   
  08-6284869  ב"ש  6האורגים   ג.פ. סמובר בע"מ/ הום דיפו  
  09-7995796  שוכנת אבו אל הואה טייבה    תצוגת  אלוואפה   
  054-2126278  הרצליה פיתוח   30דוד המלך    הרצליה  -חיים וייצמן  
  04-6944424  א.ת. עילוט   עילוט  -ג'מבו  ג'אדהום יבוא ושיווק בע"מ  

 אשדוד   32/4בעל הנס   מזכרת אשדוד  
                
527,168,402.00  

 04-6960990 383מרכז מסחרי חדש  ת.ד.  דרימס שפרעם   
 02-5381122 ם -י 27מלכי ישראל  כל בו ירחמיאל  

 04-9987871 כפר ראמה ראמה -רמי סנטר למתנות וכלי בית בע"מ 
 09-7941439 קניון השומרון -מרכז מסחרי  קרני שומרון -שרה לאה 

 04-9517969 כפר כנא  117ת.ד.  כפר כנא -תצוגת אלאמין כלי בית ומתנות 
 03-5744172 בני ברק 59קהילות יעקב  בני ברק -נכבדות 

 03-9050006 פ"ת  20הרב פינטו מסעוד  היפר רוזנפלד בע"מ (מכר)
 052-3043248 ירושלים  5בן דוסא   340ת.ד  או.טקס בע"מ

 08-9454218 רחובות  132הרצל  רחובות -כל בו זול מלכא 
 052-2828141  בית לחם בית לחם -אלואן

 03-5276969 89בן יהודה  תל אביב -כל בו שבי 
 08-9925020 אופקים 1416מרכז מסחרי  אדיב שיווק כל אופקים בע"מ 

 054-3033692 כפר סבא  4/2עמק איילון  שרה גימיק בע"מ
My Flower - 04-9893399 כפר קרע כפר קרע 

  ,04-9860827 . כפר אעבלין2064ת.ד תצוגת בני עוואד עבלין 
  0507-278447 עילבון מתנות אלוורד

 03-6492818 קרית אריה  6הסדנא  רינת מתנות מרגשות 
 03-6340222 אור יהודה  5החרושת  שלם ששת ושעשועים בע"מ

 054-3061101 ירכא ירכא -ישראל קונקשיין 
 08-9950015 מרכז מסחרי ערד 34יהודה  לבנון מוצרים לבית ערד

 050-4144448 ,מודיעין עלית 10070ת.ד.    30רבי עקיבא  דרכי יושר   
 052-7772070 רחובות  23בעל התניא  ד.י.פ.ס יבוא ושיווק

 0502-009054 עפולה  19ארלוזורוב  עפולה -אנתיקה 
 02-5383951 ירושלים  76יפו  יואל צוקרמן שיווק ומסחר בע"מ

 04-6931255 א.ת. חצור הגלילית 353ת.ד.  דני פרץ  -קופנגן 
 04-6290449 זכרון יעקב  5125ת.ד.  זכרון יעקב-סלע ארגמן



 054-2550295 קרית אתא  7זבולון  אופרה אחרת
 054-7995898 ת. מרכזית לוד   7כיכר הפלמח  סעדי כלי בית ומתנות

 0505-200013 נהריה  8פורצי כלא עכו  נהריה-אתנחתא
 04-8392968 עוספיה עוספיה -משתלת הכרמל 

 03-6718644 בני ברק  8רח' שלמה המלך  בר כל רשתות בע"מ
 04-9979746 כפר מעילייה 132ת.ד.   מעילייה -עסאפ  היאם 

 054-4443436 ראשון לציון  4מנחם בגין  לילי אליה -ליליה 
 03-5152111 תל אביב  2שד' בן צבי  כיד ערוץ הקניות   

 050-9888858 דבוריה  דבוריה -מרכז המתנות 
 050-7442153 דבוריה דבוריה -מונאי ארשיד 

 03-7566020 א.ת אריאל  6המלאכה  אריאל -סטוק סיטי
 02-5002990 ירושלים  16עלי הכהן  ירושלים -פרלינו  

 04-6314316 אום אל פחם 2127-שכ' אלביר ת.ד תצוגת עבד אלגבאר
 08-9918834 רהט  171ת.ד.  ליד פיצה הוט, רהט 24שכונה  -דרנא 

   050-4135129 רחובות  52ההגנה  רחובות -חיננית 
 02-6277127 ירושלים  11סלאח הדין  ירושלים -שמוט סנטר בע"מ 

 0524-522201 א  בת ים   90בלפור   ים -בת -פינק מרטיני 
 08-9209132 מתחם קוסמוס רמלה  40צופית  רמלה -מוצארט 

 04-6220046 שכונה מזרחית נצרת  נצרת -גרדיניה רוז
 052-6686662 טמרה טמרה -אבו רומי נורה קלאסיקה 

 052-2774571 ראשון לציון 12מונטיפיורי  אסף אברמוביץ
 04-6220046 שכונה מזרחית נצרת  נצרת -גרדיניה רוז

 077-4336572 ריינה סטייל הבא בראנסי   ריינה
 050-2717863 מעיליא 143ת.ד. מעיליא -שיק גלריה לעיצוב 

 04-9865491 36שכונת אלמידן ת.ד  שפרעם -קוקנט 
 04-6561134 נצרת  50632ת.ד  נצרת -מג'מבו הכל לבית בע"

 03-9586176 קניון מגדלי העיר ראשל"צ  50שדרות יעקב  ראשל"צ -סטוק קפה 
 04-9532890 )30095אזה"ת רמת ישי  2245(ת.ד.   5יהודה איתין  פרימיטיבי רמת ישי בע"מ

 09-7424254 חולון  31המרכבה  כל בו חצי חינם בע"מ
 072-3224926 ב"ש  51הרצל  אלף ממלכת הפרחים   

 722218981 ירושלים  52208ת.ד.  9האומן  יוסף נחמיאס בע"מ 
 


