רשימת סניפי רשת
עיר (לפי הא"ב)
אופקים
אור עקיבא
אילת
אריאל
אשדוד
אשדוד
אשקלון
באר שבע
באר שבע
בית שאן
בית שמש
בני ברק
בת ים
גבעתיים
גבעתיים
הוד השרון
הרצלייה
זכרון יעקב
חדרה
חדרה
חדרה
חולון
חולון
חולון
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חצור הגלילית
טבריה
טירת כרמל
יבנה
יהוד
יהוד
יקנעם עילית
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים

בהם תתקיים חלוקת נרות זיכרון אישיים של
שם ונר ,ביום א' 19/4/2020
שם הסניף
דיל אופקים -ז'בוטינסקי
דיל חדרה -קניון אורות
דיל אילת הסתת
דיל אריאל
אקסטרא אשדוד -הבושם
שלי אשדוד -הנביאים
דיל אשקלון -פאור סנטר
אקסטרא באר-שבע וולפסון
אקסטרא ב"ש -סולל בונה
דיל בית שאן-ירושלים הבירה
דיל בית שמש -העליה
דיל בני ברק איילון
דיל בת ים -אורט ישראל
שלי המכתש
שלי גבעתיים-שביט
שלי הוד השרון -הבנים
דיל הרצליה -המנופים
דיל זכרון -המייסדים
דיל עמק חפר -אזור תעשיה
דיל חדרה -צה"ל
דיל חדרה -ארבע האגודות
שלי חולון -קוגל
דיל חולון -קרן היסוד
אקסטרא חולון -המרכבה
שלי חיפה -כרמל
שלי חיפה -חורב
שלי חיפה -סטלה
דיל אדמירליטי חיפה -איטי
שלי חיפה -זיו
שלי חיפה -דניה
דיל חצור -הגלילית
דיל טבריה -העמקים
דיל טירת הכרמל -נחום חת
דיל יבנה -ברוש דרך הים
דיל יהוד -אלטלף
שלי יהוד -סביונים
דיל יוקנעם -שדרות רבין
שלי ירושלים -אגרון
שלי ירושלים -יובל
דיל ירושלים -גילה
דיל ירושלים-קניון תלפיות

כתובת
ז'בוטינסקי 25
קניון אורות
הסתת 15
המוריה  2מרכז מסחרי
הבושם  7אזור תעשיה קלה
הנביאים 3
מתחם פאור סנטר צומת סילבר
וולפסון 13
סולל בונה  2קריית יהודית
ירושלים  1פינת השחם
העליה 1
הלח"י 28
אורט ישראל 25
בורוכוב 54
כ"ג פינת עמי-שב
הבנים 12
המנופים 9
הדגן 2
המזח  11פארק תעשיות עמק-חפר
צה"ל 32
ארבע האגודות  1מתחם שערי חדרה
שדרות קוגל 40
קרן היסוד  1קרית שרת
המרכבה 9
שד' הנשיא 124
מרכז חורב חורב 15
טשרניחובסקי 33
יהודה איטין  4מפרץ חיפה
ברל 67
ליבריה 2
קניון גליל עליון
העמקים 1
נחום חת  5שער הכרמל
דרך הים 3
אלטלף  4אזור התעשייה
משה דיין 7
שדרות רבין 9
אגרון 1
אורוגוואי 3
צביה ויצחק 17
האומן 17

כוכב יאיר
כפר ורדים
כפר סבא
כרמיאל
מגדל העמק
מגדל העמק
מודיעין-מכבים-רעות
נהריה
נהריה
נס ציונה
נשר
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
עפולה
עפולה
ערד
פתח תקווה
פתח תקווה
פתח תקווה
צפת
קצרין
קריית שמונה
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית חיים
קרית טבעון
קרית מוצקין
קרית עקרון
קרית שמונה
ראש העין
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
רחובות
רחובות
רמלה
רמלה
רמת גן
רמת השרון
רמת השרון

דיל צור יגאל -מרכז מסחרי
שלי כפר ורדים -מרכז מסחר
דיל גזית כ"ס -ויצמן
דיל כרמיאל -אזור התעשיה
דיל מגדל העמק -המדע
דיל מגדל העמק -א ת דרומי
שלי רעות
דיל נהריה -לוחמי הגטאות
שלי נהריה -הגעתון
אקסטרא נס ציונה -הפטיש
אקסטרא תל חנן -בר יהודה נשר
אקסטרא נתניה -המלאכה
דיל נתניה -פולג
שלי נתניה -ויצמן
שלי נתניה -סמילנסקי
דיל נתניה -הדרים
דיל עפולה -יצחק רבין
דיל עפולה -כורש
דיל ערד -ישפרו המנוף
אקסטרא פ"ת -סגולה
דיל פ"ת -יכין סנטר
שלי פ"ת -העצמאות
דיל צפת -דובק ויצמן
דיל קצרין -חרמון
דיל מצודות
שלי קרית אתא -איינשטין
דיל קריון -דרך עכו
שלי קרית חיים -דגניה
דיל קרית טבעון -אלונים
דיל ק.מוצקין -בן גוריון
דיל קרית עקרון -ביל"ו
דיל קרית שמונה -מתחם ביג
שלי ראש העין -ז'בוטינסקי
שלי ראשל"צ -נווה הדרים
דיל ראשל"צ -הלח"י
דיל ראשל"צ -שמוטקין
דיל ראשל"צ -גולדה מאיר
שלי ראשל"צ -מזרח
שלי רחובות -הרצל
דיל אמט"ל רחובות
דיל רמלה -היצירה
דיל רמלה לוד -הצופית
שלי רמת גן -מרום נווה
שלי רמת השרון -אוסישקין
דיל גלילות רמת השרון

מרכז מסחרי צור יגאל כוכב יאיר
מרכז מסחרי
ויצמן  300מתחם G
אזור התעשיה
המדע 77
האריזה
שד' עומרים מרכז מסחרי
לוחמי הגטאות 36
הגעתון 18
הפטיש 8
בר יהודה 147
המלאכה  32קריית ספיר
גיבורי ישראל 5
שד ויצמן 27
סמילנסקי 13
הכדר  2קניון הדרים אזור התעשייה
שדרות יצחק רבין 5
כורש 5
המנוף  7קריית האומנים
הרב מסעוד אשר פינטו  20א'
יצחק רבין 17
רח העצמאות  65פינת בן גוריון כ .גנים
ויצמן  - 20מתחם דובק
חרמון  7א.ת .חוצות
צומת מצודות
אינשטיין  20ק
דרך עכו 192
דגניה 14
ק .חוצות אלונים
שדרות בן גוריון 84
בילו סנטר
מתחם ביג
משה דיין 2
ברנשטיין  2פינת ירושלים
הלח"י  8אזור תעשיה
שמוטקין 30
גולדה מאיר 1
שד' יעקב חכם 50
הרצל 183
משה יתום 46
היצירה 1
הצופית  40אזור התעשייה
תרצה 19
אוסישקין 5
צומת גלילות מתחם סינמה סיטי

רמת השרון
רעננה
שדרות
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו

שלי רמת השרון -סוקולוב
דיל רעננה -קניון רננים
דיל שדרות -הפלדה
שלי ת"א -בן יהודה
שלי ת"א -ארלוזורוב
שלי ת"א -צה"ל
שלי ת"א -ברזיל
שלי ת"א -נורדאו
שלי ת"א -רמת אביב ב
דיל ת"א -השלום

סוקולוב 48
המלאכה 1
סמטת הפלדה 8
בן יהודה 79
ארלוזורוב 53
צה"ל 71
ברזיל 15
אבן גבירול 157
טאגור 38
דרך מנחם בגין  132קניון השלום

