
כתובתחנותעיראיזור

סניפי סטימצקי סטימצקי כל הארץכללי

 קרית שמונה 42רסקו   בונבון סולימניקרית שמונהגליל ועמקים

מרכז ביג איזור תעשיה דרומי קרית שמונה   צומת ספרים ביג ק שמונה קרית שמונהגליל ועמקים

 חצור הגלילית21לב העיר   פינת החןחצור הגלילתגליל ועמקים

  טבריה 19גולדה מאיר   ד א מפגש החמניה בעמטבריהגליל ועמקים

  טבריה 1שלמה המלך   מינימרקט דרך המלךטבריהגליל ועמקים

  טבריה15האבות טבריה   חנון החמניה בע מטבריהגליל ועמקים

הבית האדום רמת ישי   צומת ספרים רמת ישירמת ישיגליל ועמקים

  יוקנעם9דרך יצחק רבין ביג  2000 עידן יוקנעם יקנעםגליל ועמקים

מתחם ביג יקנעם   צומת ספרים יקנעםיקנעםגליל ועמקים

אתר חוצות המפרץ  צומת וולקן   צומת ספרים חוצותצומת וולקןגליל ועמקים

  נשר 26בר יהודה  073-2131968 המאור שבבית ד א בע מנשרגליל ועמקים

  קרית טבעון11ככר בן גוריון   לאדרקרית טבעוןגליל ועמקים

  עפולה 16ארלוזורוב   להיט בראש עפולהעפולהגליל ועמקים

  עפולה 10המלאכה   אבי את לאלעפולהגליל ועמקים

 עפולה26קהילת ציון   קסילו סחר בע מעפולהגליל ועמקים

 עפולה14חנקין  ק  העמקים   צומת ספרים עפולהעפולהגליל ועמקים

 בית שאן 29רסקו   שולה חדדבית שאןגליל ועמקים

  כרמיאל12פלמ ח   פיצוציאפי בע מכרמיאלגליל ועמקים

  כרמיאל 35ההגנה   צרכניית רביןכרמיאלגליל ועמקים

חוצות כרמיאל כרמיאל  צומת ספרים כרמיאלכרמיאלגליל ועמקים

מושב רגבה צומת ספרים רגבה רגבהגליל ועמקים

מושב רגבה , מרכז ביג רגבה  א ס צעצועים בע מרגבהגליל ועמקים

שוק פיסל  נהריה  מלך צעצועים א מנהריהגליל ועמקים

  נהריה 7הגדוד העברי   מכלת קלייןנהריהגליל ועמקים

  נהריה36הגעתון   סנדויץ אילןנהריהגליל ועמקים

  חיפה 57דרך צרפת כי ח   פנחסחיפהחיפה והקריות

  חיפה 1ק חיפה קומה   צומת ספרים ק חיפהחיפהחיפה והקריות

קניון סינמה מול  חיפה   צדי אחזקות סינמה מולחיפהחיפה והקריות

גראנד קניון  חיפה   צומת ספרים ג קניוןחיפהחיפה והקריות

מ מסחרי חורב אחוזה  חיפה  יודן חורבחיפהחיפה והקריות

  חיפה  2בועז   מ מ מטעמים קפה גולדחיפהחיפה והקריות

  חיפה 2דרך הים  לינוי אומנויות בעמחיפהחיפה והקריות

  חיפה 275ההסתדרות   הפירט האדום חיפהחיפהחיפה והקריות

  חיפה10הסולל   ס ד צעצועים בע מחיפהחיפה והקריות

 טירת הכרמל 3העצמאות   כלבו אמירחיפהחיפה והקריות

  נשר 147דרך בר יהודה   יהב כפ ש נשר בע מחיפהחיפה והקריות

  קרית מוצקין 3שד ירושלים   מ ר ל צעצועים בע מקריותחיפה והקריות

לב הקריות רבמד  קרית מוצקין   ז קלין כהן ספר ליקריותחיפה והקריות

  קריית חיים 26הפלוגות   עמיתוסקריותחיפה והקריות

  קרית ים15ויצמן   שי לי מתנותקריותחיפה והקריות

  קריית מוצקין 84שד בן גוריון  2 להיט בראש מוצקין קריותחיפה והקריות

  ק אתא 20אינשטיין   מסיבה ליקריותחיפה והקריות

קריון קרית ביאליק  צומת ספרים קריוןקריותחיפה והקריות

  ק אתא10העצמאות   מרכז הצעצוע מאירקריותחיפה והקריות

  קריית אתא52דרך חיפה   צומת ספרים איקאהקריותחיפה והקריות

(מתעדכן) EGGZ WORLDרשימת חנויות שמוכרות את ה 
072-3407900" בר הפצה"טלפון לבירורים 



  חדרה 35צה ל  2000 עידן חדרה חדרהחדרה/נתניה

  חדרה 2שדרות החרות   קפטן הוק צעצועיםחדרהחדרה/נתניה

  חדרה 67הרברט סמואל   טוטו דניחדרהחדרה/נתניה

  חדרה 60הרברט סמואל   מרקוחדרהחדרה/נתניה

  גבעת עדה 8חי   הגן של שרוןגבעת עדהחדרה/נתניה

  פרדס חנה 13דרך הבנים   ערוץ הילדיםפרדס חנהחדרה/נתניה

  זכרון יעקב 2הכובשים מ מ השמורה   ארלקינוזכרון יעקבחדרה/נתניה

 פרדס חנה50הדקלים   הנקודה הקסומהפרדס חנהחדרה/נתניה

  בית חרות Mקניון הדרך   מיקס אורטל ב מבית חרותחדרה/נתניה

קניון מול החוף וילג  חדרה   צומת ספרים חדרהחדרהחדרה/נתניה

קיבוץ משמרות  קיבוץ משמרות   מינימרקט משמרותקיבוץ משמרותחדרה/נתניה

  אור עקיבא 1שדרות ירושלים   ברכת היובלאור עקיבאחדרה/נתניה

 זכרון יעקב 4ק מול זכרון כביש   צומת ספרים זכרוןזכרון יעקבחדרה/נתניה

 פרדס חנה1תדהר  קניון ביג   צ ספרים פרדס חנהפרדס חנהחדרה/נתניה

  אבן יהודה 65המייסדים   ורוד כחול הודיהאבן יהודהחדרה/נתניה

 אבן יהודה 1הברוש  OK צעצועים בע מ אבן יהודהחדרה/נתניה

  אבן יהודה 41המייסדים   תולעת נתניה בע מאבן יהודהחדרה/נתניה

קניון דרורים  צומת בני דרור   צ ד י אחזקות דרוריםבני דרורחדרה/נתניה

קניון עיר ימים נתניה   ביג טויס נתניהנתניהחדרה/נתניה

  נתניה 10זלמן שזר פולג   בדרך אל הים בע מנתניהחדרה/נתניה

טום לנטוס ק נעימי  נתניה   צומת ספרים נעימינתניהחדרה/נתניה

  נתניה 2המחקר רמי לוי   ר א ר צעצועיםנתניהחדרה/נתניה

  נתניה 9יהודה פרח   בום צעצועיםנתניהחדרה/נתניה

  נתניה 1קלאוזנר מרכז דוד   כרמית שקל פלוסנתניהחדרה/נתניה

  נתניה 6אגם כנרת   האגם הקסוםנתניהחדרה/נתניה

נתניה / 16טום לנטוס מ אלון   צ ספרים קריית שרוןנתניהחדרה/נתניה

 נתניה12ניצה   כשר בחצותנתניהחדרה/נתניה

  נתניה 28דיזינגוף   מגןנתניהחדרה/נתניה

קניון השרון  נתניה   הפנינג בר הדר בע מנתניהחדרה/נתניה

 נתניה2בני ברמן   צ ספרים עיר ימיםנתניהחדרה/נתניה

 נתניה58הרצל   צ ספרים קניון השרוןנתניהחדרה/נתניה

צומת כ יאיר ת דלק פז כוכב יאיר  צומת ספרים כוכב יאירכוכב יאירהשרון

  פתח תקווה 23חיים עוזר   מאיה מיה בע מפתח תקווההשרון

  פתח תקווה20הרב פינטו   כ השעשועים דרום פ תפתח תקווההשרון

 פתח תקווה17יצחק רבין   כ השעשועים דרום פ תפתח תקווההשרון

 פתח תקווה6כט בנובמבר   פרימיום סיטי מרקטפתח תקווההשרון

 פתח תקווה6חפץ חיים   מפגש רפי מירקובפתח תקווההשרון

  פתח תקווה 9אליעזר פרידמן ק ס  צ ספרים סירקיןפתח תקווההשרון

 פתח תקווה9יוסף פפר   עמית בע מ כל בו אליפתח תקווההשרון

  פתח תקווה1ראשון לציון   הפיראט האדום פ תפתח תקווההשרון

  פתח תקווה3רפאל איתן   סויט אנד ג וסי בע מפתח תקווההשרון

ראשון לציון פ גיסין  פתח תקווה  צ ספרים פ ת המושבהפתח תקווההשרון

  גבעת שמואל 1הערבה   הפיראט האדום ג שמואלגבעת שמואלהשרון

  כפר סבא 14כצנלסון   תויה בע מכפר סבאהשרון

 כפר סבא 4התע ש   הפיראט האדום כ סכפר סבאהשרון

  כפר סבא 22התחיה   סופר זול מוטיכפר סבאהשרון

  כפר סבא186ויצמן   שיר מרקטכפר סבאהשרון

  כפר סבא62רוטשילד   פיפסכפר סבאהשרון

  כפר סבא3רפפורט  2 היער הקסום כפר סבאהשרון

 כפר סבא84ויצמן   צומת ספרים כפר סבאכפר סבאהשרון

כפר סבא,  קניון כפר סבא  צ ספרים ק כ ס הירוקהכפר סבאהשרון

 כפר סבאG301ויצמן  מתחם  G צומת ספרים  כ ס כפר סבאהשרון

 הוד השרון 14הבנים   אימפרית הצעצועים בעמהוד השרוןהשרון

  הוד השרון 2הרקון   הפנינג טויס שרוניםהוד השרוןהשרון

  הוד השרון 1סוקולוב   א מ שהוד השרוןהשרון

 הוד השרון3ד רמתיים  בקפה נטו   צומת ספרים הוד השרוןהוד השרוןהשרון

ק רננים קומת קרקע רעננה  צומת ספרים ק רנניםרעננההשרון

  רעננה 142אחוזה   צעצועי קינגרעננההשרון

  רעננה 2רח המלאכה ק רננים   צ ד י אחזקות רנניםרעננההשרון

  רעננה99אחוזה  TOYS רעננה רעננההשרון

  רעננה 5זבוטינסקי   בן אבי צילה רגעים מתרעננההשרון

  רעננה 22שברץ   היער הקסום יהודה כהןרעננההשרון

 רעננה119אחוזה   צומת ספרים אחוזהרעננההשרון

  הרצליה4רבי עקיבא   נויל ההרצליההשרון

  הרצליה1שבעת הכוכבים קומה   צומת ספרים הרצליההרצליההשרון

  הרצליה 63סוקולוב   פירסט תהילההרצליההשרון

מ מסחרי כפר שמריהו  הרצליה   בימביהרצליההשרון

  הרצליה1248בקניון מעלית   צ ד י אחזקות כוכביםהרצליההשרון

קניון שבעת הכוכבים  הרצליה  צ ד י אחזקות טויס כהרצליההשרון

 הרצליה23כצנלסון   פאזל שיווקהרצליההשרון

  רמת השרון  20אוסישקין   לתלמיד בע מרמת השרוןהשרון

  רמת השרון 5טרומפלדור  2 טנטרה רמת השרוןהשרון

  רמת השרון 52סוקולוב   טנטרה שיווק מזוןרמת השרוןהשרון

 רמת השרון 6ויצמן   אפריקה בר בע מרמת השרוןהשרון



  גבעת שמואל27יוני נתניהו קניון   צ ד י אחזקות ג שמואלגבעת שמואלדן-גוש

  רמת גן 17אצל   פינת הזולרמת גןדן-גוש

 רמת גן 19תרצה   טהר הממתקיםרמת גןדן-גוש

  רמת גן 116עוזיאל ר ג   סלסה הרצלרמת גןדן-גוש

 רמת גן 52ביאליק   מישמשרמת גןדן-גוש

  רמת גן 17אצ ל רמת עמידר   דני ובנירמת גןדן-גוש

קניון איילון רמת גן   צומת ספרים ק איילוןרמת גןדן-גוש

  גבעתיים 30ויצמן   הבריאות של קושקושגבעתייםדן-גוש

  גבעתיים 139ויצמן פינת צהל   גולןגבעתייםדן-גוש

  גבעתיים 53כצנלסון   צעצועי בקיגבעתייםדן-גוש

  גבעתיים 111בקניון מעלית ק   צומת ספרים ק גבעתייםגבעתייםדן-גוש

קניון רמת אביב  תל אביב   הפנינג ק רמת אביבתל אביבדן-גוש

 רמת אביב ג 33אבא אחימאיר   צומת ספרים רמת אביבתל אביבדן-גוש

  תל אביב 56יהודה המכבי   אלי צעצועיםתל אביבדן-גוש

 תל אביב 55רח טאגור   ג יג יתל אביבדן-גוש

  תל אביב 43ברודצקי ב   צומת ספרים רמת אביבתל אביבדן-גוש

 תל אביבG1אלוני ניסים  מתחם   צ ספרים   צמרת ת אתל אביבדן-גוש

  תל אביב 1קניון עזריאלי קומה   צ ד י אחזקות עזריאליתל אביבדן-גוש

מרכז השלום  תל אביב  צומת ספרים עזריאליתל אביבדן-גוש

  תל אביב 36בזל   רונן זגורי חממהתל אביבדן-גוש

  יהוד 4אלטלף   כפר שעשועיםתל אביבדן-גוש

  תל אביב 59מעפילי אגוז   כלבו אגמיתל אביבדן-גוש

  תל אביב150דרך ההגנה   מכולת אולגהתל אביבדן-גוש

  רמת גן126אלוף דוד רמת חן   רוזרמת גןדן-גוש

  חולון 125ההסתדרות   קיוסק מרקטחולוןדן-גוש

  חולון 1קרן היסוד חולון   ממתקי יוסףחולוןדן-גוש

  חולון 11רבינוביץ   ממתקי מנדי דוידיחולוןדן-גוש

  חולון5מרבד הקסמים   כהן אסףחולוןדן-גוש

  חולון 50שנקר   פיצוחי שנקרחולוןדן-גוש

  חולון6מונטיפיורי   מינימרקט מניחולוןדן-גוש

  חולון40המרכבה  101 אנאל צעצועים בעמ חולוןדן-גוש

  חולון7גולדה מאיר   צומת ספרים חולוןחולוןדן-גוש

  חולון 52מונטפיורי   מינימרקט בוריסחולוןדן-גוש

  חולון 70סוקולוב   דוידי מרדכיחולוןדן-גוש

  חולון 11החזית חמש  2002 מרכז הזול חולוןדן-גוש

  חולון36אילת נאות רחל   רחניאן כורש הפינה המחולוןדן-גוש

  בת ים 20יוספטל   דניאל משקאותבת יםדן-גוש

  בת ים 24אלי כהן פ רזיאל   דקר דוסטר אברהםבת יםדן-גוש

  בת ים 84בלפור   משחק וספרבת יםדן-גוש

  בת ים 20פרלשטיין   קיוסק משהבת יםדן-גוש

  בת ים 1הרב לוי ק בת ים   צומת ספרים ק בת יםבת יםדן-גוש

  בת ים4אנלביץ   ברודי ספרים בע מבת יםדן-גוש

  בת ים 27רוטשילד  4 משקאות פינת אור בת יםדן-גוש

  בת ים 63שד העצמאות   קיוסק אברהםבת יםדן-גוש

  בת ים 41רוטישלד   מכולת אלירןבת יםדן-גוש

  בת ים 29אנה פרנק   המקום של סיגליתבת יםדן-גוש

  בת ים 6ז בוטינסקי   אליקו המתוקבת יםדן-גוש

  באר יעקב 17שא נס   עליבבא באר יעקבבאר יעקבדן-גוש

קניון עזריאלי  רמלה   צ ספרים רמלה עזריאלירמלהדן-גוש

 לוד 41הצופית   א א דבש בעמלודדן-גוש

  לוד גני אביב 16ארבע עונות   תעתועיםלודדן-גוש

  אור יהודה 13המלאכה   בלאגן אור יהודה בע מאור יהודהדן-גוש

  אור יהודה 29ניצן מיני נ רבין   צומת ספרים אור יהודהאור יהודהדן-גוש

  רמת אפעל 2החוגה רמת אפעל   סנופירמת אפעלדן-גוש

  גבעת שמואל 15מוטה גור   נקודותגבעת שמואלדן-גוש

קניון קיראון  ק אונו   צומת ספרים ק אונוקרית אונודן-גוש

  קרית אונו 57הנשיא   איגי שגבקרית אונודן-גוש

 גני תקווה 7סמטת עין גנים   עפרוניגני תקווהדן-גוש

  אריאל 2הבנאי   ב ה ברו בע מאריאלדן-גוש

  ראש העין70ה באייר   חוגגים הפקות לייבראש העיןדן-גוש

  ראש העין 9זהרה אלפסיה   סנאקסראש העיןדן-גוש

  ראש העין 1היצירה   י ד עומר תשתיות בעמראש העיןדן-גוש



  ראשלצ 50יעקוב   צעצועי רוןראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

  ראשון לציון 1חצור   ברק יבוא ושיווקראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

  ראשון לציון 5ילדי טהרן   צומת ספרים מתחם ג יראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

  ראשל צ 30הנחשול   החנות של אורנה ודליהראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

  ראשל צ60התזמורת   קיוסק גל חייטראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

הסוכה  ראשון לציון   שימריתראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

  ראשלצ 12היקב   נקודת חן כרמיםראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

  ראשל צ 9לשנסקי   ח ל צעצועים בע מראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

  באר יעקב 4קרן היסוד   רויאל טויסראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

  ראשל צ56הגדוד העברי   אלונית ביטוןראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

  ראשל צ 18טרכטנבג   מפגש גן הברושיםראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

קניון עזריאלי  ראשון לציון   צומת ספרים ראשוניםראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

  ראשון לציון24קרן היסוד   חץ וקשתראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

ק הזהב שער לונדון ק ראשל צ  צומת ספרים ק הזהבראשון לציוןרחובות/צ''ראשל

  נס ציונה4השייטת   פלאי פלאיםנס ציונהרחובות/צ''ראשל

  רחובות 147הרצל   הפינה של שירחובותרחובות/צ''ראשל

  רחובות 2בילו קניון רחובות   צ ספרים קניון רחובותרחובותרחובות/צ''ראשל

  יבנה 16הדוגית   יבנה טויס בע מיבנהרחובות/צ''ראשל

  יבנה 18שד דואני   ממלכת ההפתעותיבנהרחובות/צ''ראשל

  יבנה1הירמוך   צעצועי חייםיבנהרחובות/צ''ראשל

מתחם בילו סנטר  צומת בילו   צומת ספרים בילוצומת בילורחובות/צ''ראשל

  נס ציונה12ויצמן   הבית של פיסטוקנס ציונהרחובות/צ''ראשל

  נס ציונה 7הפטיש   צומת ספרים נס ציונהנס ציונהרחובות/צ''ראשל

  ירושלים13קקל   לוי ניסןירושליםירושלים

  ירושלים 2שבו   מרכז האופניים גילהירושליםירושלים

 ירושלים 29בית הכרם   שיק שקירושליםירושלים

  ירושלים4ברל לוקר   אינטרכל עיתוניםירושליםירושלים

  מעלה אדומים 31הרכס   גוד ספורט סחרירושליםירושלים

  ישוב אדם 1כלנית   אור הצעצועירושליםירושלים

  ירושלים 38מאיר גרשון   גרפ אקטירושליםירושלים

קניון הדר  ירושלים   ד ח אחזקות בע מירושליםירושלים

  ירושלים 14חזקיהו המלך   מפגש הכיכרירושליםירושלים

ירושלים18יד חרוצים   צומת ספרים תלפיותירושליםירושלים

קניון הראל מבשרת ציון  צומת ספרים ק הראלמבשרת ציוןירושלים

  בית אל 4בילו בבית אל   סופר ביג נ ג בע מבית אלירושלים

  שריגים ליאון2הגפן מ מסחרי   פלוס מרקט שריגים בעמשריגים ליאוןירושלים

קניון ביג פאשן  בית שמש   צ ד י ביג בית שמשבית שמשירושלים

  בית שמש 6יגאל אלון   מאסטר פיראט בע מבית שמשירושלים

  בית שמש 2הנורית   בכייפשלנו מרקט בע מבית שמשירושלים

  בית שמש 1יגאל אלון מרכז ביג   מאי מור צעצועים בע מ33190 בית שמשירושלים

 בית שמש7חטיבת הראל   טבקו סוויט מתן רזבית שמשירושלים

  בית שמש701שד יצחק רבין   הבית של פיסטוקבית שמשירושלים

  אפרת3פיטום הקטורת   הסופר שלנו בע מ הזיתאפרתירושלים

  מודיעין 21אבני חושן   מינימרקט קייזר בע ממודיעיןירושלים

  מודיעין2לב העיר ליד הרכבת   צומת ספרים ק עזריאלימודיעיןירושלים

  מודיעין2לב העיר עזריאלי   טאקא מתנות בע ממודיעיןירושלים

  גן יבנה 647אהוד בן גרא   שי בשקלגן יבנההדרום

  גן יבנה 6הרצל   מתנות אמיליגן יבנההדרום

  גן יבנה 45המגינים בקניון   צומת ספרים גן יבנהגן יבנההדרום

  גן יבנה 8הכישור גן יבנה   צעצועי ליאבגן יבנההדרום

  גן יבנה 56המגינים   מיקי ספרים גן יבנהגן יבנההדרום

מתחם ביג פאשן אשדוד  אשדוד  צומת ספרים מתחם ביגאשדודהדרום

  אשדוד 5תש ח  1 כ שעש דרום אשדוד אשדודהדרום

  אשדוד 1רוגוזין   איליה רשתות מזון בעמאשדודהדרום

  אשדוד 136זלמן ארן   פינת הממתקאשדודהדרום

  אשדוד 41סטאר סנטר זבוט   הפיראט האדום אשדודאשדודהדרום

  אשדוד 5הקישון   פיסטוקאשדודהדרום

  אשדוד 14שבט לוי   מתוק וחציאשדודהדרום

  אשדוד 5תל חי   סופר מרקט תל חיאשדודהדרום

  אשדוד 2שוהם   שהרבני עופראשדודהדרום

  אשדוד 56העצמאות   מיקיאשדודהדרום

  אשדוד5מ מסחרי יא כנרת   אריאלה עולם הילדאשדודהדרום

  אשדוד 516שבט לוי חנות   חנוך טוב לנוער בע מאשדודהדרום

הגדוד העברי  סי מול אשדוד  צומת ספרים סי מולאשדודהדרום

  אשקלון60ההסתדרות קניון לב   ממתקי סליאשקלוןהדרום

  אשקלון 2מח ל דוידי סנטר  2000 עידן אשקלוןהדרום

  אשקלון 42אלי כהן  2 צעצועי דובי אשקלוןהדרום

  אשקלון 43הרצל   צעצועי דוביאשקלוןהדרום

אתר פאוור סנטר צומת כ סילבר  צומת ספרים אשקלוןאשקלוןהדרום



מרכז ביג  ק מלאכי  עידן ש צ צעצועיםקרית מלאכיהדרום

  ק מלאכי1יוני נתניהו   מכולת הכיכרקרית מלאכיהדרום

מרכז ביג צ קסטינה ק מלאכי  צומת ספרים ק מלאכיקרית מלאכיהדרום

  קרית מלאכי 41מרכז מסחרי   סיפרי נירקרית מלאכיהדרום

  קרית גת 20דרך הדרום   לאוי טויס בעמקרית גתהדרום

  ק גת3הדרים מרכז ביג  2009 עידן ק גת בע מ קרית גתהדרום

  קרית גת 13הרימון   פינת המזלקרית גתהדרום

  דימונה 667מרכז מסחרי   אדל מצעיםדימונההדרום

מרכז מסחרי דימונה  דימונה   צעצועים ללא הפסקהדימונההדרום

  דימונה 15בית שיא   רונה צעצועים בע מדימונההדרום

  דימונה 29דרך השלום   ויסברוט אריהדימונההדרום

מרכז ביג  באר שבע   א ר ז צעצועים בע מבאר שבעהדרום

  באר שבע 7מרכז מול   אלבל צעצועים בעמבאר שבעהדרום

  באר שבע28ביאליק   קיוסק מיכלבאר שבעהדרום

  באר שבע 5שד ירושלים   פיצוחי ממתקי מרכז טבאר שבעהדרום

  באר שבע 131זבוטינסקי   הפינה של שושבאר שבעהדרום

  באר שבע 213יהושע יבין   אדיר דניאלי בע מבאר שבעהדרום

  באר שבע 12שער הגיא   ר פ חשמלבאר שבעהדרום

גרנד קניון  באר שבע  צ ד י גרנד קניוןבאר שבעהדרום

  באר שבע 11יהואנה זבוטינסקי   כלבו דניאלבאר שבעהדרום

  באר שבע 2יהושע יבין   סופר הכי זולבאר שבעהדרום

  באר שבע149ניב דוד   אימפריה של לינויבאר שבעהדרום

  באר שבע 32יוהנה זבוטינסקי   פלי אפקט בע מבאר שבעהדרום

  באר שבע 42אטד   ברכת יצחקבאר שבעהדרום

  באר שבע 106החלוץ ב ש   מזנון אביבבאר שבעהדרום

  באר שבע1מרכז ביג חיל הנדסה   צומת ביגבאר שבעהדרום

  באר שבע 1מרבד הקסמים   ספרי שולמית בע מבאר שבעהדרום

  באר שבע 4ח ן   ר נ מורדוך בע מבאר שבעהדרום

  באר שבע 224מרקט א  24 מרקט בע מ קטן באר שבעהדרום

מרכז מסחרי יעלים  באר שבע  קיוסק נניבאר שבעהדרום

  באר שבע13מרכז אורן   ממתקי פרוספר עטרבאר שבעהדרום

  ב ש22רינגנבלום   אלטיאר ניהול בע מבאר שבעהדרום

 באר שבע23עין גדי   צומת גרנדבאר שבעהדרום

  באר שבע 45עדן פרטוש   אביב פלוסבאר שבעהדרום

  נתיבות 134שד ירושלים   מפגש הפעמוןנתיבותהדרום

  נתיבות 15בעלי המלאכה   כ השעשועים נתיבותנתיבותהדרום

 שדרות 36הגופר   כפר השעשועים שדרותשדרותהדרום

  שדרות 1גולומוב   אצל ניסיםשדרותהדרום

  אופקים 9מ מסחרי אופקים מס   מזנון עמוסאופקיםהדרום

  אילת613עין החתול חנות   עדן טויס בע מאילתהדרום

מרכז חנויות ביג  אילת   מיסטר טוי בע מאילתהדרום

  אילת 294ששת הימים  2014 כייף לי א ר ע אילתהדרום

מלון רויאל גרדן אילת  צ ספרים רויאל גרדןאילתהדרום


