
כתובתטלפוןשם החנות

 אור עקיבא32. ד. ת4ההדס 0542454855  0507397283מ "קרניטל בע

 אשקלון6ל "צה08-6724543מ"אורנת יבוא ושיווק רהיטים בע

 אשדוד5התקשורת 0535576137     08-8560975מ "אצל מישל בע

 אשקלון26העבודה 08-9551494בית הריהוט 

 אופקים2הבנאים 08-9237077   052-3040716 האנגר הרהיטים 

אזור תעשיה אשקלון דרומי אשקלוןמשתלת בלבן 

 אשדוד7הבושם 052-3608881 רהיטי יפרח 

 אשדוד7הבושם 08-8521228רשת השינה 

 אמוניםSEVENתחנת דלק 08-6906434  חיון . ג

 בני ברק16שדרות רמז 052-7650301מתנות שיר 

  א בת ים90בלפור  052-4582211פינק מרטיני 

 בני ברק14שלמה המלך  ` רח03-6711666עזרה ואחווה- מ "רווחה קהילתית בע

 בני ברק2י "הלח058-6289888 שוורץ הום קולקשיין 

 בני ברק54חזון איש  055-6663852   03-5799888שי פור יו 

 מרכז מסחרי באר יעקב10קרן היסוד 08-9211895 050-7697699 חמו מרים - דקאדו 

 באר יעקב1קניון באר יעקב קומה HOMEJE  054-8043557י 'הומג

 בית שמש1האומן 02-9955222טימבר עיצובים

 באר שבע6הנגרים רהיטי המושבה 

 מושב ברכיה60משק רהיטי המושבה 

 באר שבע 8אורגים 053-3434008 ה 'רהיטי ולוצ

 פינת רבי עקיבא בני ברק3זכריה 03-5788255כליסטייל

 בני ברק40רבי עקיבא 03-5795401מנהטן סנטר 

 הרצליה2בן גוריון cook shop 09-7897944קוק שופ 

נתיב העשרה משתלת הרקפות חולות זיקים0507636778  08-6891663משתלת בן בן 

חורהגידאא הום 

טירה052-3909979  מ "כסת הום בע

 יפו11בית האשל 03-6814297אבהיה 

 יפו16פנחס בן יאיר 050-4635343 יוסף בחצר 

  יפו13בן אחיטוב 03-6818696פרינס מתנות 

  יפו50שדרות ירושלים 03-6828475קריסטל 

Old city gift shop02-6286612 ירושלים8תפארת ישראל 

 ירושלים19929. ד.בית חנינא החדשה ת02-6562068טרנדי עולם המתנות . א

 ירושלים27הקרן הקיימת 02-5639770אינטירה 

 ירושלים4פינס 02-5385913 053-5247918 מ "אסתר מילר שזירת פרחים בע

   הר חומה ירושלים27אליהו קורן 02-6722885בזאר מיטל ביבי סטוק 

 ירושלים216הגננת 02-5807774 (סניף גילה)- בזאר מיטל ביבי סטוק 

 ירושלים156משה דיין ' שד02-6722885זאב .פ- בזאר מיטל ביבי סטוק 

ירושלים'  קומה א21דברי חיים 02-6500369בריליאנט מתנות 

 ירושלים10הרב גרוסברג חנוך 02-5388452הולנד הקטנה 

 ירושלים16פתח תקוה 02-5377130 0504150150  מ צרכניית אמפריית החסד"בע. ה.א.צ.ח

 ירושלים30דוד ניב זאב .פ-ספיישל עיצוב הבית 

 הר הדר ירושלים167נוף הרים עיצוב פלוס

  קניון אחים ישראל  ירושלים18יד החרוצים 054-4226367 מ "פופי דיזיין ישראל בע

 ירושלים3שטנר 052-7136555 -מ "פרקטי פרפקט בע

 ירושלים23יואל משה סלומון קוואסאן 

ירושלים/ נתיבות1אברהם רוזנמן / תלפיות29פייר קניג 052-8796269 מ "קליאה מדלינה בע

 ירושלים5שמגר 050-2572588 058-3259752מ"קרומליס בע

 ירושלים14/18אור אלחנן 02-6269651שוהם מתנות 



 ירושלים21שמגר 02-5381462 0502231733שוקולאב 

 ירושלים24כנפי נשרים 02-9912221מ "שטובה אינטרנשיונל בע

FLORA כפר קאסם3042.ד.ת03-9037730פלורה בוטיק 

  כפר מלל8עין חי 09-7411123מ "באני בי לייף סטייל בע

  כפר מלל49עין חי 09-7455885זווית 

 כפר סבא6התעש 09-7666429 מ "חותם חי בע

 כפר קאסם429. ד.ת052-7242886 לוזי אקססורי 

בוויז מערד אלמצרי כפר קאסם050-5268944 מערד אלמצרי 

    ליד המשטרה והעירייה כפר קאסם1712ד .ת 050-3666204פלמינגו 

 כפר קאסם6436ד . ת8חמזה מ"ן השקעות בע'קסם ויז

 כפר קאסם1229תיבת דואר 054-2239825 מ"אול אין הום בע

 כפר קאסם441אל אנסאר 03-5062666ורסאיי הום סטייל 

כפר קאסם03-7743373אורכיד 

נמל תעופה בן גוריון לוד03-9353035  052-4010661שרותי אשראי לע תעשיה אוירית- ל .א.ש

(בוויז מושב גיאה אביבה בחצר) 42מושב גיאה 08-6728861מ "בחצר ריהוט כלים חפצים בע

מתחם הרכבת בית יהושוע משק השרון  052-3341-428מוסקט 

 מושב גאולים66הרחבה 054-2151566 מ "פסים ריהוט גן בע

מושב עין ורד09-7720989מ "פיין לאב לייף סטייל בע

 7318800מושב שילת  050-8838222מ "פלורוז בע

 מודיעין1קדר 054-6636811סיפורי בתים 

 מודיעין14המקצועות מ "סמורי בע

ת פולג נתניה" אזה45המלאכה 074-7040470מ "להב מחסני רהיטים בע

 נתניה85הרצל  אורבן 50משק 

 נתיבות629אברהם רוזנמן vilance    0527016500וילאנס 

אברהם רוזנמן נתיבותמ "רם שיווק חומרי בניין בע

 נתניה36הרצל 058-7116775    אל קריב תשמישי קדושה 

 נתניה22הרצל 09-7714869 (מסילטי רפאל)הום סייל 

 כפר ערערה931ד .תפרי הדמיון 

 צור יגאל10בזלת 052-9098090 (מ"עדנרי גרואר בע)הבית של עידה 

 כוכב יאיר צור יגאל3הבזלת היבואנים 

ת יצחקי"אזה- קיבוץ משמרות 054-305-4503  מ "מועדון הכותנה בע

 קרית עקרון15' ורג'בוסי סנט ג 050-9191151מ "עיצוב בע.ת.עמנואל ג

 קרית מלאכי6חלוצי התעשיה 08-8586486בית אהרוני 

 קרית מלאכי6בן גוריון אביחי עובד - המשכן 

 קריית גת44פולק ישראל ' שד054-6372447מ"ויהי אור אדיסון בע

 קריית גת22דרך הדרים   0504858641 מ "כנעני לייטינג בע

 קריית גת50מרכז מסחרי 08-6881939פרחי טלי 

LFARR אבי מזרחי- לפר  ראשון לציון15ל "האצ052-4747151   -

 ראשון לציון15קניון הבאר רחוב מורשת ישראל    0528197279מ "ג הום טקסטיל בע.א

  רישפון20הפרחים 09-9580914ורד שמיר

 רמת השרון106שבטי ישראל 03-5471487יעל בונה 

 רעננה104אחוזה מ "ריגושים בע

 רמת השרון75סוקולוב שמנת עיצובים 

 ראשון לציון38משה שרת 054-6281771 ר פאביו.ע.י

  רהט13שכונה 052-4255501 בנעת עליה 

  רהט4 בית 24שכונה 050-5545766הבית אלגנטי

 צאלח הדין וויז אשכול פייס  רהט14שכונה 054-3954352פלורה מתנות 

 רחובות119הרצל 08-6511175 -(קאזה מייה)מ "כחלון  ובניו בע.ר

' מרכז שוסטר רמת אביב ג15-21אבא אחימאיר   054-4490496קסרולה 

 קרית עקרון15' ורג'סנט ג/מתחם רמי לוי שילת   0505434315  מ "יורומרקט  בע. י.ח



 שדה עוזיהו199משק 08-8659917 מ"משתלת וונדי עד הלום בע

 שואבה147הדולב 02-5342842בית נקופה- המחסן רוחלה שגב 

 תל אביב יפו12יהודה מרגוזה 03-9246626אתניק לחשוב טיבעי 

 תל אביב יפו76הרצל 03-6826306  גולדשטיין אסתר 

 תל אביב יפו2ידידיה פרנקל 052-7808107 מ"ייקוב תעשיות רהיטים בע'ג

סופר בונוס קריית שאול תל אביב יפומ "גלי ליבנה בע

 תל אביב יפו19ידידיה פרנקל 03682557 050-9305595  טופ האוס 

 תל אביב2שער5כניסה דרך רחוב היסוד32קיבוץ גלויות03-5548214  מ"הום בע.א.לאופרד ש

 תל אביב יפו8אילת 050-6956886מרכבה 

תל אביב יפו (קומה מתחת)הגוש הגדול  - 7אינשטיין ענבל פרץ האוסטור בוטיק 

 תל אביב יפו05מחסן  -36בית הלל 036244034מ "שף דיפו בע

 תל אביב יפו27קבוץ גלויות מ" בע1984יעד פרזול  

 נווה צדק תל אביב יפו34שבאזי 03-5279005אפיסרי 


