שם
 RUNWAYדורון שלמון
אגנטק ‐ מרכז שירות ומכירה
או.אר סיקלינג )רייסיקל(
אופני ג'י ג'י די
אופני הבירה
אופני הקריון גליל
אופני יקיר
אימון גופני ושיקום 2007
אימפריאל בעמק
אימפריאל מוטורס
אינספייר אינט בע"מ
איש שטח
אלוף הספורט
אליטל יוקנעם עילית
אליטל ראשון לציון
אלתרמנ'ס
אמין אופניים
אנרג'ים הרצליה
אנרג'ים נתניה
באלאנס קלאב
בועז ספורט סנטר
בייק פלוס
בית הלוחם ‐ חנות ספורט
בית מרקחת אלבא
בריכת שחיה בית חירות בע"מ
גידי'ס
גיל ספורט
דיוטי פרי ספורט

עיר
זרזיר
תל אביב
תל אביב
יוקנעם עילית
ירושלים
אליפלט
אשדוד
ירושלים
אפיקים
טבריה
גדרה
תל אביב
באר שבע
יוקנעם עילית
ראשון לציון
קרית שמונה
אילת
הרצליה
נתניה
קרית מוצקין
פתח תקווה
כפר סבא
תל אביב
ירושלים
בית הלוי
באר שבע
חיפה
נתב"ג

כתובת
זרזיר
דבורה הנביאה  ,119קרית עתידים ,בניין 2
החשמונאים 107
התמר  ,2קניון G
פייר קינג  ,37תלפיות
משק  ,3מושב אליפלט
שד' מנחם בגין 50
בית ריקליס ,שד צ'רצ'יל  ,הדסה הר צופים
קיבוץ אפיקים
העמקים 1
הרצל ) 4בתוך תחנת סונול(
בית התעשייה ‐ התחייה  ,14אולם  ,209קומה ב'
הסדנא 4
התמר  ,2מתחם G6
מתחם סינמה סיטי
מתחם ביג קרית שמונה ,א.ת .דרומי
השחם 241
נתיבות  ,3מחלף הסירה
גיבורי ישראל  ,8א.ת .דרום ,מחלף פולג
שד' בן גוריון 82
אבא אחימאיר 22
ביאליק 3
שמואל ברקאי  ,49אפקה
יפו 42
מושב בית הלוי
גרנד קניון ,קומה ‐2
דרך בר יהודה 11
נמל תעופה בן גוריון

טלפון
04‐953‐6796
03‐6446468
03‐5629004
04‐9592273
02‐6505070
04‐6801171
08‐8660697
02‐5810810
04‐6754070
04‐6726775
08‐8681003
03‐5600627
08‐6287487
04‐9593636
03‐7166330
08‐6373401
09‐9729133
09‐9729181
04‐6899988
03‐9333302
054‐9577554
03‐6438598
02‐6253703
09‐7962819
08‐6655566
04‐8621729
03‐9727223

שם
האופן
ורטהיימר ספורט אשדוד ‐ סטאר סנטר
ורטהיימר ספורט אשקלון
ורטהיימר ספורט באר שבע ‐ מרכז ביג
ורטהיימר ספורט בית שמש
ורטהיימר ספורט בת ים
ורטהיימר ספורט חדרה
ורטהיימר ספורט חולון
ורטהיימר ספורט חיפה ‐  OUTLETחוצות המפרץ
ורטהיימר ספורט חיפה ‐ גרנד קניון
ורטהיימר ספורט חיפה ‐ קניון CINEMALL
ורטהיימר ספורט טבריה
ורטהיימר ספורט ירושלים ‐ קניון ישראל תלפיות
ורטהיימר ספורט ירושלים ‐ קניון מלחה
ורטהיימר ספורט כפר סבא
ורטהיימר ספורט כרמיאל
ורטהיימר ספורט מודיעין
ורטהיימר ספורט נצרת
ורטהיימר ספורט נתניה ‐ מרכז ביג פולג
ורטהיימר ספורט עפולה
ורטהיימר ספורט פרדס חנה
ורטהיימר ספורט פתח תקווה
ורטהיימר ספורט קרית אונו
ורטהיימר ספורט קרית ביאליק
ורטהיימר ספורט ראשון לציון
ורטהיימר ספורט רגבה
ורטהיימר ספורט רחובות ‐ קניון רחובות
ורטהיימר ספורט רמת גן ‐ ששת הימים

עיר
אור יהודה
אשדוד
אשקלון
באר שבע
בית שמש
בת ים
חדרה
חולון
חיפה
חיפה
חיפה
טבריה
ירושלים
ירושלים
כפר סבא
כרמיאל
מודיעין
נצרת
נתניה
עפולה
פרדס חנה
פתח תקווה
קרית אונו
קרית ביאליק
ראשון לציון
רגבה
רחובות
רמת גן

כתובת
יוסף קארו 19
זבוטינסקי 44
קניון גירון ,בן גוריון 21
מרכז ביג ,דרך חברון 21
ביג פאשן ,יגאל אלון 1
קניון בת ים ,יוספטל 92
קניון לב חדרה ,רוטשילד 40
קניון חולון ,גולדה מאיר 7
 OUTLETמתחם חוצות המפרץ ,החרושת צומת וולקן
גרנד קניון ,שמחה גולן 54
קניון  ,CINEMALLלב המפרץ ,ההסתדרות 55
מרכז ביג ,המברג 2
קניון ישראל תלפיות ,יד חרוצים 18
קניון מלחה ,אגודת הספורט ביתר 1
קניון ערים ,ברל כצנלסון 14
מרכז ביג ,מעלה כמון 2
מרכז מגה אור ,ישפרו סנטר
ביג פאשן ,תופיק זאיד 53
מרכז ביג ,אזה"ת פולג
קניון העמקים ,יהודע חנקין 14
ביג פרדס חנה ,תדהר 1
הקניון הגדול ,ז'בוטינסקי 72
קניון קרית אונו ,שלמה המלך 37
קריון ,דרך עכו 192
מתחם  ,G2משה דיין 32
צומת רגבה
קניון רחובות ,בילו 2
ששת הימים 8

טלפון
03‐6341943
08‐8568145
08‐6415238
08‐6209767
02‐5828494
03‐5527415
04‐6221082
03‐5015255
04‐8403361
04‐8215547
04‐8724167
04‐6291544
02‐6725422
02‐6781249
09‐7666159
04‐6291464
08‐9266469
04‐8215914
09‐8354450
04‐9593244
04‐6044177
03‐9214912
03‐7362744
04‐8743708
03‐9521469
04‐8703356
08‐6765891
03‐5701816

שם
ורטהיימר ספורט רמת ישי
ורטהיימר ספורט רעננה
ורטהיימר ספורט שפיים
ורטהיימר ספורט תל אביב ‐ אוניברסיטת ת"א
ורטהיימר ספורט תל אביב ‐ כיתן סנטר
ורטהיימר ספורט תל אביב ‐ נמל
ורטהיימר ספורט תל אביב ‐ עזריאלי
זה זול שיווק
חד אופן
טאור ספורט
טים ספורט בע"מ
למטייל חיפה
למטייל נתניה
למטייל תל אביב
מבט ספורט
מגה ספורט אילת ‐ א.ת.
מגה ספורט אילת ‐ נפטון
מגה ספורט אשדוד ‐ עד הלום
מגה ספורט אשדוד ‐ קניון הסיטי
מגה ספורט אשקלון
מגה ספורט באר שבע
מגה ספורט בית שמש
מגה ספורט בת ים
מגה ספורט גליל עליון
מגה ספורט גן שמואל
מגה ספורט הוד השרון
מגה ספורט הרצליה
מגה ספורט חולון

עיר
רמת ישי
רעננה
שפיים
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
חולון
אשדוד
נהריה
תל אביב
חיפה
נתניה
תל אביב
ראשון לציון
אילת
אילת
אשדוד
אשדוד
אשקלון
באר שבע
בית שמש
בת ים
גליל עליון
גן שמואל
הוד השרון
הרצליה
חולון

טלפון
כתובת
04‐6044180
 ,Street Mallאקליפטוס 1
09‐7461338
קניון רננים ,המלאכה 2
09‐9584321
מתחם שפיים
03‐6431477
אוניברסיטת ת"א ,שער  ,9חיים לבנון
03‐5093439
כיתן סנטר ,פנחס רוזן 57
03‐6021482
האנגר  ,13נמל תל‐אביב
03‐5055622
קניון עזריאלי תל אביב  ,קומה  ,1דרך מנחם בגין 132
077‐4049060
האורגים  ,21חנות 17
08‐8527927
הבנאים 7
04‐9921916
שד' הגעתון 20
03‐5620520
הארבעה 10
קניון סינמול ,קומה  ,2שד' ההסתדרות  ,55צומת לב המפ077‐3334503
077‐3334510
מתחם פולג ,מול טיב טעם
077‐3334501
דיזינגוף סנטר
03‐9667024
רוטשילד 70
08‐6338933
חטיבת גולני ,א.ת.צפוני מרכז שמי בר
08‐6316310
טיילת הנפטון ,החוף הצפוני
08‐8649505
צומת עד הלום
08‐8654844
קניון הסיטי ,הרצל פינת מנחם בגין
08‐8587889
פאוור סנטר סילבר )קוסמוס(
08‐6659175
מתחם  ,ONEדרך חברון 147
02‐5363464
קניון  ,Big Fashionשד' יגאל אלון 3
03‐5538503
ניסבויים 9
04‐8575031
מתחם ביג ,א.ת .גליל עליון
04‐6330619
מרכז מסחרי גן שמואל
09‐7735288
הרקון  ,2א.ת נווה נאמן
09‐9576151
קניון  7הכוכבים
03‐5005223
המכתש  ,6א.ת

שם
מגה ספורט חיפה ‐ גראנד קניון
מגה ספורט חיפה ‐ חוצות המפרץ
מגה ספורט יהוד
מגה ספורט ירושלים ‐ קניון מלחה
מגה ספורט ירושלים ‐ תלפיות
מגה ספורט כפר סבא
מגה ספורט כרמיאל
מגה ספורט נצרת עילית
מגה ספורט נשר
מגה ספורט נתניה
מגה ספורט עכו
מגה ספורט עפולה
מגה ספורט פתח תקווה
מגה ספורט צמח
מגה ספורט קרית גת
מגה ספורט ראשון לציון
מגה ספורט רגבה
מגה ספורט רחובות ‐ בילו
מגה ספורט רחובות ‐ קניון רחובות
מגה ספורט רמת גן
מגה ספורט שפיים
מגה ספורט תל אביב ‐ דיזינגוף סנטר
מגה ספורט תל אביב ‐ נמל
מגה ספורט תל אביב ‐ קניון עזריאלי
מדי‐לייט תל השומר
מדידנטה ‐ המרכז לציוד רפואי
מדיקסנטר
מדנט

עיר
חיפה
חיפה
יהוד
ירושלים
ירושלים
כפר סבא
כרמיאל
נצרת עילית
נשר
נתניה
עכו
עפולה
פתח תקווה
צמח
קרית גת
ראשון לציון
רגבה
רחובות
רחובות
רמת גן
שפיים
תל אביב
תל אביב
תל אביב
רמת גן
חיפה
נתניה
באר שבע

כתובת
גראנד קניון ,דרך שמחה גולן 54
חוצות המפרץ ,צומת וולקן
קניון סביונים
קניון מלחה
פייר קניג א.ת .תלפיות
מתחם ,Gויצמן 301
מרכז ביג ,א.ת .כרמיאל
דרך העמק 41
תל חנן ,בר יהודה 147
מתחם רוגובין ,רח המחקר ) 3צמוד לרמי לוי(
קניון עכו ,דרך החרושת 2
עמק סנטר
הקניון הגדול
מרכז מסחרי ד.נ עמק הירדן ,מול כנרת
דרך הדרום 3
הלחי  ‐ 4מתחם הום סנטר ‐ מערב
מרכז ביג ,כביש עכו נהריה
צומת בילו
קניון רחובות ,רח' בילו  , 2קומה ב'
מבצע קדש  ,56בני ברק
מתחם געש ,קיבוץ שפיים
דיזינגוף סנטר
נמל תל אביב ,כ"ג יורדי הסירה 1
קניון עזריאלי
מרכז קניות ביה"ח תל השומר
ארלוזורוב 15
שמואל הנציב 18
מרכז  ,One plazaיצחק נפחא 25

טלפון
04‐8120479
04‐8423101
03‐5367884
02‐6783376
02‐6480968
09‐7680755
04‐9984601
04‐6020630
04‐8214966
09‐7732791
04‐8707180
04‐6427755
03‐5056172
04‐8262666
08‐6603892
03‐9410073
04‐9523244
08‐9351038
08‐9493667
03‐6193828
09‐9574978
03‐6202966
03‐5464988
03‐6095304
03‐5352717
04‐8666504
09‐8336161
08‐6298060

שם
מפגש האופניים
מצמן את מרוץ הרצליה
מצמן את מרוץ חיפה
מצמן את מרוץ רחובות ‐ צומת בילו
מצמן את מרוץ תל אביב
מרכז האופניים מוסרי
מרתון ספורט
משעול סחר ותיירות בע"מ
נוי ספורט ואביזרי בריאות
סי.טי .סי )טראק( גן שמואל
סי.טי .סי )טראק( חיפה
סי.טי .סי )טראק( משמר העמק
סי.טי .סי )טראק( פולג
סי.טי .סי )טראק( תל אביב
סיטי ספורט
סלאלום בית חירות
ספורט הבירה ‐ בית המדרס
ספורט העמקים
ספיד אופן
ע.ש .ספורט בעמק 2008
עופר ורד
פדלים
פרי רייד ‐ החופש לרכב
ציודים
קאנטרי ספורט גלי הדר
ראם ספורט
רוזן ומינץ אילת
רוזן ומינץ חיפה

עיר
בית הלל
הרצליה
חיפה
רחובות
תל אביב
תל אביב
חיפה
אלון הגליל
עפולה
גן שמואל
חיפה
משמר העמק
פולג
תל אביב
חיפה
בית חירות
ירושלים
עפולה
זרזיר
אלונים
רמת השרון
ירושלים
תנובות
סגולה
ראשון לציון
ירושלים
אילת
חיפה

טלפון
כתובת
04‐6890202
מושב בית הלל ,על הכביש הראשי
09‐9513301
קניון גני הרצליה ,רבי עקיבא 50
04‐8550425
נחום חת  ,5מתחם שופרסל ביג ,בניין טופז ,מת"מ
08‐9350070
מתחם "ביל"ו  ,"INצומת ביל"ו
03‐5626789
דרך מנחם בגין 114 ‐ 110
077‐7977899
רסקו 82
077‐3301484
פלימן  ,8קניון קסטרא
04‐9869888
אלון הגליל
04‐6523030
מנחם בגין 79
04‐6320299
קיבוץ גן שמואל
04‐8550141
פלימן  ,2מרכז הקונגרסים
04‐9596410
קיבוץ משמר העמק
09‐8852480
גיבורי ישראל  ,17יכין סנטר ,א.ת .פולג
03‐5611538
החשמונאים 121
04‐8411010
האשלג  ,22צ'ק פוסט ,מפרץ חיפה
09‐8666940
מתחם בית חרות – מחלף בית‐ינאי
02‐6258401
המלך ג'ורג' 4
04‐6405144
קניון העמקים ,יהושע חנקין 15
04‐9535422
אזור תעשיה
04‐9533044
קניון חוצות אלונים
03‐5400635
קאנטרי רמת השרון ,הבנים 20
02‐6729904
יד חרוצים  ,16א"ת תלפיות
09‐8659005
החרמון ,א.ת .תנובות
08‐8600144
מושב סגולה ,משק 26
03‐9674976
רמז 1
02‐6511123
כנפי נשרים  ,13גבעת שאול
בית אלמוג המלאכה  1/16פינת דרך הערבה )צמוד למועד 08‐6370478
04‐8550060
קניון קסטרא בכביש פרוייד חיפה ‐ שער מערבי

שם
רוזן ומינץ כרמיאל
רוזן ומינץ משגב
רוזן ומינץ נהריה
רוזן ומינץ נתניה
רוזן ומינץ עפולה
רוזן ומינץ קרית מוצקין
רוזן ומינץ ראשון לציון
רוזן מינץ באר שבע
רוקי ספורט
שוונג
תכשיטי קלאסיק

עיר
כרמיאל
משגב
נהריה
נתניה
עפולה
קרית מוצקין
ראשון לציון
באר שבע
ראשון לציון
תל אביב
רמת גן

כתובת
החרושת  33א.ת.
איזור תעשיה תרדיון" ,מול משגב"
שד' הגעתון 46
האורזים  ,4א.ת .ישן )צמוד להום סנטר(
קהילת ציון 35
אושיסקין 1
לישנסקי 17
דרך חברון  ,40קרית עתידים
הכשרת הישוב  ,7קומה 1
דובנוב 10
רש"י 31

טלפון
04‐9586680
04‐9990739
04‐9920956
09‐8841553
04‐6491414
04‐8707614
03‐9512734
03‐5076942
03‐6092116
03‐7517082

