רשימת הסניפים בהם ניתן לרכוש את תו הזהב
מס' סניף
153
95
118
208
266
76
24
92
166
168
183
135
181
209
238
261
23
35
37
49
65
83
138
222
248
215
13
241
228
389
124
199
67
3
116
272
146
287
182
101
43
125
374
142
91
96
280
297
350
6
18
120
123
247
258
4
17
19
33
38
159
212
302
312

סניף
דיל אופקים -ז'בוטינסקי
דיל חדרה -קניון אורות
דיל אילת הסתת
דיל אורה
שלי רזין אילת
דיל אריאל
שלי אשדוד -הנביאים
דיל אשדוד -שבט לוי
אקסטרא אשדוד -הבושם
שלי אשדוד -כינרת
דיל אשדוד -הרצל
דיל אשקלון -פאור סנטר
דיל אשקלון -רמז
דיל אשקלון -רוטשילד
דיל באר-יעקב
דיל באר טוביה
שלי מיתר
אקסטרא באר-שבע וולפסון
שלי ב"ש -יעלים
דיל ב"ש -הר בוקר
דיל ב"ש -צ'ורלי
דיל ב"ש -שאול המלך
אקסטרא ב"ש -סולל בונה
דיל רמות ב"ש
דיל ב"ש -נווה מנחם
דיל בית שאן-ירושלים הבירה
דיל בית שמש -העליה
דיל בני ברק איילון
שלי בנימינה  -הגביע
שלי בת חפר
דיל בת ים -אורט ישראל
דיל בת ים  -בלפור
שלי גבעת שמואל -בן גוריון
שלי גבעתיים -סירקין
שלי המכתש
שלי גבעתיים -ויצמן
שלי גבעתיים -הסתדרות
שלי גבעתיים-שביט
דיל דימונה -גולדה מאיר
שלי הוד השרון -ק מרגלית
שלי הוד השרון -הבנים
דיל הרצליה -המנופים
שלי הרצליה -הבנים
דיל זכרון -המייסדים
דיל עמק חפר -אזור תעשיה
דיל חדרה -הפרדס
דיל חדרה -צה"ל
דיל חדרה -ארבע האגודות
דיל גבעת אולגה -הרב ניסים
שלי חולון -קוגל
דיל חולון -קרן היסוד
אקסטרא חולון -המרכבה
דיל חולון -גולדה
שלי חולון -רבינוביץ
דיל אדמירליטי חיפה -איטי
שלי חיפה -כרמל
שלי חיפה -חורב
שלי חיפה -זיו
שלי חיפה -סטלה
שלי חיפה -דניה
דיל רמת הנשיא
שלי חיפה -ורדיה
שלי חיפה -קלר
דיל חיפה -קרית אליעזר

טלפון בסניף
08-9963944
04-6261980
08-6318659, 08-6318338
08-8587868
08-6644332
03-7566458
08-8649673/4
08-8550112
08-8634400
08-8646411/8647006
08-8651888
08-6759992
08-6722121
08-6715994/85
08-9176618
08-8601119
08-6510216/7
08-6282404
08-6439646
08-6499004/5
08-6280531
08-6437108/87
08-6475111
08-9240669
08-6413002/771
04-6581378
02-9915219
03-6192605
04-6228461
09-7618898
03-5282927
03-5089432
03-5323093
03-6702927 ,03-6723221
03-6704405/6
03-5719539
03-6722818
03-5092400
08-6555454
09-7408552/7404280
09-7401816
09-9581827/37
09-9571202
04-6390059
04-6247773/95
04-6207306/7
04-6221512
04-6249051/60
04-6220073
03-5046493
03-5500995
03-6507600
03-5057252
03-5521328
04-8491748/68
04-8385238 ,04-8376737
04-8246745/6
04-8232398 ,04-8236877
04-8331176 ,04-8339722
04-8348677
04-6474374
04-8247645/8245119
04-8371639
04-8517826

כתובת
ז'בוטינסקי 25
קניון אורות
הסתת 15
ירושלים השלמה 52
רחוב שד' התמרים 37
המוריה  2מרכז מסחרי
הנביאים 3
שבט לוי 12
הבושם  7אזור תעשיה קלה
נחל קידרון פינת כינרת 71
הרצל 1
מתחם פאור סנטר צומת סילבר
דוד רמז 39
אדמונד דה רוטשילד 8
שא-נס 17
אזור התעשיה באר טוביה
המיישבים  1מרכז מסחרי מיתר
וולפסון 13
יעלים 34
הר בוקר  17שכונת רמות
האורגים 1
שאול המלך קניון שאול המלך
סולל בונה  2קריית יהודית
הערים התאומות 28
החשמונאים  15נחל עשן
ירושלים  1פינת השחם
העליה 1
הלח"י 28
הגביע 1
שד' עמק חפר פינת שד' הגליל
אורט ישראל 25
בלפור 25
בן גוריון 18
סירקין 17
בורוכוב 54
ויצמן 20
הסתדרות 27
כ"ג פינת עמי-שב
גולדה מאיר 1
זבוטינסקי 3
הבנים 12
המנופים 9
הבנים 46
הדגן 2
המזח  11פארק תעשיות עמק-חפר
יקותיאל אדם 7
צה"ל 32
ארבע האגודות  1מתחם שערי חדרה
שדרות ברוך בוארון  1גבעת אולגה
שדרות קוגל 40
קרן היסוד  1קרית שרת
המרכבה 9
גולדה מאיר  7קניון חולון
רבינוביץ 58
יהודה איטין  4מפרץ חיפה
שד' הנשיא 124
מרכז חורב חורב 15
ברל 67
טשרניחובסקי 33
ליבריה 2
שלמה המלך  55רמת הנשיא
ורדיה 10
קלר 7
ככר מאירהוף 9

עיר
אופקים
אור עקיבא
אילת
אילת
אילת
אריאל
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשקלון
אשקלון
אשקלון
באר -יעקב
באר טוביה
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
בית שאן
בית שמש
בני ברק
בנימינה
בת חפר
בת ים
בת ים
גבעת שמואל
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
גבעתיים
דימונה
הוד השרון
הוד השרון
הרצלייה
הרצלייה
זכרון יעקב
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חולון
חולון
חולון
חולון
חולון
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה

330
333
336
359
190
77
339
128
122
93
205
141
188
2
5
42
45
114
245
260
282
155
366
144
230
259
36
255
211
226
342
50
281
361
72
119
134
262
187
344
177
121
326
106
323
71
9
22
74
129
130
249
40
319
399
218
251
152
174
365
189
102
104
105
269
278
290
357
139
232
267
250

04-8224147
שלי חיפה -נתיב חן
04-8343480/8242331
שלי חיפה -אורן
04-8238548, 8238550
שלי חיפה -רמות ספיר
04-8120090
דיל חיפה -גרנד קניון
04-6931835
דיל חצור -הגלילית
04-8579330
דיל חריש
04-6791891
דיל טבריה -העמקים
04-8500626
דיל טירת הכרמל -נחום חת
08-9428160
דיל יבנה -ברוש דרך הים
03-5367891/8
שלי יהוד -סביונים
03-5362426/32
דיל יהוד -אלטלף
04-9890705
דיל יוקנעם -שדרות רבין
08-6580346
דיל ירוחם -צבי בורנשטיין
02-6252947
שלי ירושלים -אגרון
02-6413389
שלי ירושלים -יובל
02-6792703
שלי ירושלים -ניות
02-6783278
דיל ירושלים -תלפיות
02-6768165,166
דיל ירושלים -גילה
02-6230212
דיל ירושלים -פסגת זאב
02-6791107
דיל ירושלים-קניון תלפיות
02-6424174
דיל צומת בייט
09-7492999
דיל צור יגאל -מרכז מסחרי
04-9978018
שלי כפר ורדים -מרכז מסחר
09-8651302
דיל שבירו כ"ס
09-7428064/5
שלי כ"ס -ויצמן
09-7653000
דיל גזית כ"ס -ויצמן
09-7675323
שלי כ"ס -רוטשילד
04-6930807
דיל כפר תבור
04-9985358/9
דיל כרמיאל -אזור התעשיה
04-6276788
דיל רבין כרמיאל
04-9583886
דיל כרמיאל -קניון לב
02-5341231
שלי מבשרת ציון
04-6440390, 6545832
דיל מגדל העמק -המדע
04-6440874
דיל מגדל העמק -א ת דרומי
08-9263867
שלי רעות
08-9724126
דיל מודיעין -סנטר
08-9737111
דיל מודיעין -ישפרו סנטר
08-6483766
שלי מזכרת בתיה -בגין
02-6322125
דיל קניון מעלה אדומים
04-9977584, 04-9572994
דיל מעלות -דרך האלוף עוז
08-6588406
דיל מצפה רמון -בן גוריון
04-9513304 ,04-9513303
דיל נהריה -לוחמי הגטאות
04-9927210/11
שלי נהריה -הגעתון
08-9384777
אקסטרא נס ציונה -הפטיש
04-6554639
שלי רסקו נצרת עילית-הדקל
04-8209401
אקסטרא תל חנן -בר יהודה נשר
09-8824911
שלי נתניה -ויצמן
09-8820745
שלי נתניה -סמילנסקי
09-8628464
דיל נתניה -הדרים
09-8635301
אקסטרא נתניה -המלאכה
09-8826204/5
דיל נתניה -קלאוזנר עמליה
09 - 8357522
דיל נתניה -פולג
08-6460460
שלי ב"ש -עומר
04-9815043
שלי עכו -שפירא
04-8802501
דיל עכו
04-6425180
דיל עפולה -יצחק רבין
04-6523793, 6523801
דיל עפולה -כורש
08-8574766
דיל ערד -ישפרו המנוף
08-9971164
דיל ערד -קניון
04-6230221
שלי פרדס חנה כרכור -קדמה
04-6338631
דיל פרדס חנה
09-8946751
שלי פרדסיה -הנשיא
03-9097811
שלי פ"ת -גד מכנס
03-9086005
דיל פ"ת -אליעזר פרדימן
03-9128000
אקסטרא פ"ת -סגולה
03-7367197
שלי פ"ת -העצמאות
03-9235299
דיל פ"ת -יכין סנטר
09-8940024/5
שלי צורן קדימה -לב השרון
04-6827108 ,04-6822099
דיל צפת -דובק ויצמן
04-6924343
שלי צפת -מ.מסחר רמת רזים
04-6850519,518
דיל קצרין -חרמון
04-6361638
דיל מצודות

נתיב חן 1
אורן 25
גוט לוין 48
שמחה גולן 54
קניון גליל עליון
דרך ארץ 2
העמקים 1
נחום חת  5שער הכרמל
דרך הים 3
משה דיין 7
אלטלף  4אזור התעשייה
שדרות רבין 9
צבי בורנשטיין
אגרון 1
אורוגוואי 3
יהודה בורלא 1
פייר קניג  35תלפיות
צביה ויצחק 17
שדרות משה דיין 106
האומן 17
שחל  79צומת בייט
מרכז מסחרי צור יגאל כוכב יאיר
מרכז מסחרי
רפפורט 3
ויצמן 29
 Gויצמן  300מתחם
רוטשילד 65
הבזלת  4שכונת הכרמים
אזור התעשיה
ההגנה 2
מורד הגיא 100
השלום 75
המדע 77
האריזה
שד' עומרים מרכז מסחרי
צאלון  21מודיעין סנטר עמק איילון
ישפרו סנטר
שד' מנחם בגין 2
דרך קדם  ,5מעלה אדומים
דרך האלוף עוזי נרקיס קניון כוכב הצפון
שד' בן גוריון 2
לוחמי הגטאות 36
הגעתון 18
הפטיש 8
הדקל 1
בר יהודה 147
שד ויצמן 27
סמילנסקי 13
הכדר  2קניון הדרים אזור התעשייה
המלאכה  32קריית ספיר
קלאוזנר  1שכ' עמליה
גיבורי ישראל 5
רותם 1
שפירא 28
בן -עמי 67
שדרות יצחק רבין 5
כורש 5
המנוף  7קריית האומנים
הקנאים  29קניון ערד
קדמה 23
רחוב הבנים פינת הנדיב
הנשיא  1צומת פרדסיה
גד מכנס פינת רוטשילד 180
אליעזר פרידמן 9
'הרב מסעוד אשר פינטו  20א
רח העצמאות  65פינת בן גוריון כ .גנים
יצחק רבין 17
דרך לב השרון 42
ויצמן  - 20מתחם דובק
מרכז מסחרי רמת רזים
חרמון  7א.ת .חוצות
צומת מצודות

חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חצור הגלילית
חריש
טבריה
טירת כרמל
יבנה
יהוד
יהוד
יקנעם עילית
ירוחם
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
כוכב יאיר
כפר ורדים
כפר סבא
כפר סבא
כפר סבא
כפר סבא
כפר תבור
כרמיאל
כרמיאל
כרמיאל
מבשרת ציון
מגדל העמק
מגדל העמק
מודיעין-מכבים-רעות
מודיעין-מכבים-רעות
מודיעין-מכבים-רעות
מזכרת בתיה
מעלה אדומים
מעלות-תרשיחא
מצפה רמון
נהרייה
נהרייה
נס ציונה
נצרת עילית
נשר
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
עומר
עכו
עכו
עפולה
עפולה
ערד
ערד
פרדס חנה-כרכור
פרדס חנה
פרדסייה
פתח תקווה
פתח תקווה
פתח תקווה
פתח תקווה
פתח תקווה
צורן-קדימה
צפת
צפת
קצרין
קריית שמונה

227
308
195
214
310
313
98
303
180
316
283
97
109
343
80
113
167
184
193
210
371
240
20
107
271
276
46
89
203
30
32
70
160
164
34
57
244
27
87
151
163
103
369
1
7
11
28
39
69
117
132
229
196
284

דיל קרית אתא
שלי קרית אתא -איינשטין
דיל קריון -דרך עכו
דיל קרית גת -מלכי ישראל
שלי קרית חיים -דגניה
שלי קרית חיים -אח"י אילת
דיל קרית טבעון -אלונים
שלי טבעון -יהודה הנשיא
דיל ק.מוצקין -בן גוריון
שלי קרית מוצקין-שד ויצמן
דיל קרית עקרון -ביל"ו
דיל קרית שמונה -מתחם ביג
שלי ראש העין -ז'בוטינסקי
שלי ראש העין -ברקן
שלי ראשל"צ -נווה הדרים
דיל ראשל"צ -גולדה מאיר
דיל ראשל"צ -הלח"י
דיל ראשל"צ -זבוטינסקי
שלי ראשל"צ -מזרח
דיל ראשל"צ -שמוטקין
שלי ברניצקי
דיל רהט
שלי רחובות -הרצל
דיל רחובות -קניון
שלי רחובות -יעקובי
דיל אמט"ל רחובות
דיל רמלה -היצירה
דיל עזריאלי  -רמלה
דיל רמלה לוד -הצופית
שלי רמת גן -קריניצי
שלי רמת גן -קסם
שלי רמת גן -מרום נווה
שלי רמת גן -הירדן
שלי רמת גן -ביאליק
שלי רמת השרון -סוקולוב
שלי רמת השרון -אוסישקין
דיל גלילות רמת השרון
שלי רעננה -אחוזה
דיל רעננה -החרושת
דיל רעננה -קניון רננים
דיל שדרות -הפלדה
שלי שוהם -מרכז מסחרי
שלי שוהם -תרשיש
שלי ת"א -בן יהודה
שלי ת"א -ארלוזורוב
שלי ת"א -נורדאו
שלי ת"א -צה"ל
שלי ת"א -ברזיל
שלי ת"א -רמת אביב ב
שלי תל אביב-איכילוב
דיל ת"א -השלום
דיל ת"א -יגאל אלון
שלי אבן גבירול
שלי תל מונד -הדקל

04-6023441
04-8456518
04-8759986
08-6880699
04-8417335
04-8426306
04-9530022
04-9831249
04-8762397
04-8719545
08-9449400
04-8710646
03-9023937
03-9011185
03-9671580
03-9522940
03-9513542
03-9670041
03-9400592
03-9568848/8107
03-9219927
08-9917184/5
08-9463904
08-9493940
08-9496155,156
08-9487800
08-9206201
08-8560598
08-9249141/215
03-5348236
03-6772397
03-6779210
03-5742712
03-6709884
03-5497732
03-5402424
03-6993991
09-7425456
09-7434774
09-7469636
08-6898767
03-9793158
03-9712230
03-5246708 ,03-5229121
03-5272851 ,03-5227757
03-6022181 ,03-6045565
03-6471063
03-6428029 ,03-6410585
03-6426007
03-6091193,03-6091295
03-6095050
03-5628471
03-5274841 ,03-5278806
09-7734614

דרך חיפה 52
אינשטיין  20ק
דרך עכו 192
מלכי ישראל  178פינת האגוז
דגניה 14
אח"י אילת 18
ק .חוצות אלונים
יהודה הנשיא 1
שדרות בן גוריון 84
שד ויצמן 1
בילו סנטר
מתחם ביג
משה דיין 2
ברקן 1
ברנשטיין  2פינת ירושלים
גולדה מאיר 1
הלח"י  8אזור תעשיה
ז'בוטינסקי 16
שד' יעקב חכם 50
שמוטקין 30
נתן ברניצקי 13
מרכז מסחרי רהט
הרצל 183
בילו 2
יעקובי 1
משה יתום 46
היצירה 1
שמשון הגיבור  23קניון עזריאלי
הצופית  40אזור התעשייה
ספיר 9
הירדן 90
תרצה 19
הירדן 29
ביאליק פינת ז'בוטינסקי
סוקולוב 48
אוסישקין 5
צומת גלילות מתחם סינמה סיטי
אחוזה 82
החרושת 8
המלאכה 1
סמטת הפלדה 8
עמק איילון 30
תרשיש 1
בן יהודה 79
ארלוזורוב 53
אבן גבירול 157
צה"ל 71
ברזיל 15
טאגור 38
ויצמן  14א
דרך מנחם בגין  132קניון השלום
יגאל אלון 76
אבן גבירול 124
הדקל 49

רשימת הרשתות למימוש התו מתעדכנת באתר שופרסל בדף "שותפים לתו הזהב" בלבד
לקבלת שירות וביצוע רכישה  -מחלקת תווי קניה 1-800-296-296

קרית אתא
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית גת
קרית חיים
קרית חיים
קרית טבעון
קרית טבעון
קרית מוצקין
קרית מוצקין
קרית עקרון
קרית שמונה
ראש העין
ראש העין
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשל"צ
רהט
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רמלה
רמלה
רמלה
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת השרון
רמת השרון
רמת השרון
רעננה
רעננה
רעננה
שדרות
שוהם
שוהם
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל מונד

