
כתובתעירסניף

14יהדות דרום אפריקה  אופקיםהום סנטר אופקים

     5המפעל אור יהודההום סנטר אור יהודה

40חטיבת גולני אילתהום סנטר אילת

ת קלה"אזה- האורגים אשדודהום סנטר אשדוד

ת צפוני"אזהאשקלוןהום סנטר אשקלון

מרכז ביג דרך חברוןבאר שבעהום סנטר באר שבע

2 גרנד קניון קומה 125טוביהו ' שדבאר שבעהום סנטר גרנד קניון באר שבע

68מבצע קדש בני ברקהום סנטר בני ברק

11העמל בת יםהום סנטר בת ים

 צומת גרנות מרכז מסחרי65כביש גן שמואלהום סנטר גן שמואל

מתחם געשגעשהום סנטר געש

קניון פרץ סנטרדימונההום סנטר דימונה

       8שבעת הכוכבים ' שדהרצליההום סנטר הרצליה

זכרון יעקבהום סנטר זכרון יעקב

499ד .תחדרההום סנטר חדרה

ת מתחם מגה   "אזה, 2מזור חולוןהום סנטר חולון

אתר שער הכרמל     חיפההום סנטר כרמל

  מרכז דנילוב2יהודה הלוי טבריההום סנטר טבריה

31ירושלים ' שדיפוהום סנטר יפו

ת תלפיות"פייר קינג אזהירושליםהום סנטר תלפיות

קניון ירושליםירושליםהום סנטר רז מלחה

 קניון הפסגה106משה דיין ' שדירושליםהום סנטר פסגת זאב

ת מול קניון כנען סנטר"אזה, כביש ראשיירכאהום סנטר ירכא

ס הירוקה" כ2רפפורט כפר סבאהום סנטר כפר סבא 

1עתיר ידע כפר סבאהום סנטר כפר סבא

ת"  אזה14החרושת כרמיאלהום סנטר כרמיאל

ת דרומי"אזהמגדל העמקהום סנטר מגדל העמק

      ONEת ישפרו סנטר מתחם "אזהמודיעיןהום סנטר מודיעין מרכז

ת"אזהמעלותהום סנטר מעלות

ת" אזה6הפטיש נס ציונההום סנטר נס ציונה

הר יונה- ' ת ג"אזהנצרת עיליתהום סנטר נצרת עילית

147דרך בר יהודה נשרהום סנטר תל חנן

נתיבותהום סנטר נתיבות

ת צפון    " אזה4האורזים נתניההום סנטר נתניה

2000פאוור סנטר עד הלוםהום סנטר עד הלום

1שלום הגליל עכוהום סנטר עכו

1שלום הגליל עכוהום סנטר עכו

קניון עזריאליעכוהום סנטר עכו

19קהילת ציון עפולההום סנטר עפולה

קניון ערד, הקנאיםערדהום סנטר ערד

ת סגולה" אזה32בן ציון גליס פתח תקווההום סנטר סגולה

'  כפר גנים ג65העצמאות פתח תקווההום סנטר כפר גנים 

 צמחGמרכז מסחרי צמחהום סנטר צמח

קניון קרית אונוקרית אונוהום סנטר קרית אונו 

49הרימון קרית גתהום סנטר קריית גת

1האיצטדיון קרית חייםהום סנטר חיפה קרית חיים

ת חדש"אזהקרית עקרוןהום סנטר עקרון

ת דרומי"אזהקרית שמונההום סנטר קרית שמונה

ראשון לציוןהום סנטר ראשון לציון

ת נשר"הרי הגולן  אזהרמלהג"מחסן מרכזי מרלו- הום סנטר 

10היצירה רמלההום סנטר רמלה

 קרניון רננים2המלאכה רעננההום סנטר רעננה

שדרותהום סנטר שדרות

קיבוץ שפייםשפייםהום סנטר שפיים 

50דיזינגוף תל אביבהום סנטר דיזינגוף

      68יגאל אלון תל אביבהום סנטר יגאל אלון


