רשימת סניפים:
מס"ד

חנות O&H

כתובת

טלפון

איילון

קניון איילון -אבא הלל  103רמת גן

03-6198838

אילת

שדרות התמרים  ,7אילת

08-6340799

3

אשדוד

סטאר סנטר -ז'בוטינסקי  13אשדוד

08-8530670

4

אשקלון

צומת סילבר ,מתחם פאואר סנטר
אשקלון

84-2312578

באר-שבע

ביג סנטר  -דרך חברון  13באר שבע

08-6288050

בילו

צומת בילו ,רחובות

08-9419697/8

7

בית שמש

ביג סנטר -שד' יגאל אלון  1בית שמש

87-5578718

8

בת-ים

קניון בת ים -יוספטל  91בת ים

80-1154505

גבעתיים

קניון גבעתיים -דרך יצחק רבין ,31
גבעתיים

03-7311501

גן שמואל

חוצות גן שמואל

04-6341396

11

חולון

קניון חולון -גולדה מאיר  ,7חולון

80-2178323

12

טבריה

מתחם דנילוף ,טבריה

04-6720407/2

13

יוקנעם

ביג סנטר -שדרות יצחק רבין  ,9יוקנעם
עילית

80-5153211

14

ירקון

צומת ירקונים

03-9048388/90

15

כפר-סבא

מרכז שרונה -דרך השרון  6כפר סבא

85-302077740

16

כרמיאל

ביג כרמיאל ,א.ת .כרמיאל

80-5845585

מודיעין

ישפרו סנטר -שדרות המלאכות,
מודיעין מכבים רעות

08-9700321

1
2

5
6

9
10
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מלחה

קניון ירושלים -דרך אגודת ספורט
בית"ר  ,3מלחה

87-2040508

נצרת

דודג' סנטר -דרך העמק  13נצרת

80-2025575

נתיבות

רחוב בעלי המלאכה ,מרכז צים

08-9943969

נתניה

המחקר  ,1מרכז רוגובין פדרמן נתניה

85-3448010

עפולה

 Gעמק סנטר -שדרות יצחק רבין ,38
עפולה
עמק הירדן ,צומת צמח  -מתחם מול
כנרת

80-2058182

צ'ק פוסט

בר יהודה  333חיפה ביג צ׳ק פוסט

80-2555033

25

קניון חיפה

קניון חיפה  -דרך משה פלימן  ,1חיפה

80-4188841

26

קסטינה

ביג קסטינה

84-4285120

27

קריות

ביג קריות ,צומת קרית אתא -שדרות
ההסתדרות  ,118חיפה

80-4087520

28

קרית שמונה

אזור תעשיה דרומי ,מרכז  BIGחדש

80-4130203

ראשל"צ

אתר חונים קונים -יוסף לישנסקי ,9
ראשון לציון

80-515301543

רגבה

ביג רגבה  -כביש עכו נהריה

04-9820478

רמות

קניון רמות ,גולדה מאיר  133ירושלים
פינת הקונגרס הציוני

02-5619601

32

שפיים

חוצות שפיים ,קיבוץ שפיים

09-9514124

33

תל  -אביב

יגאל אלון  ,76ת"א

80-2707055

תלפיות

קניון לב תלפיות ,האומן 37

87-2353242

תל חנן )חיפה(

מתחם  oneתל חנן נשר -דרך בר יהודה
 317נשר

80-4758815
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80-5570031

