
 
 

 קלנועיות - שופרסל בסניפיהסדרי הנגישות 
 

 קולנועית טלפון מס' סניף שם הסניף כתובת עיר

 אשדוד
אזור  7הבושם 

 תעשיה קלה
 EXTRAדיל 

 אשדוד
 י"ח 2קיים  08-8634400 166

 אשקלון
מתחם פאור סנטר  

 צומת סילבר
 קיים 08-6759992 135 דיל  אשקלון

 חי" 2קיים  08-6282404 35 דיל ב"ש 31וולפסון  באר שבע

 בארות יצחק
מתחם פאוור סנטר 

 בארות יצחק
 י"ח 2קיים  03-9094058 300 יש בארות יצחק

 קיים 02-9915219 13 שמש-דיל בית 3העליה  בית שמש

 קיים 08-6555454 182 דיל דימונה 3גולדה מאיר  דימונה

 חדרה
פארק   33המזח 

 חפר-תעשיות עמק
 קיים 04-6247773/95 91 חפר-דיל עמק

 קיים 04-6221512 280 דיל חדרה 12צה"ל  חדרה

 חדרה
  3ארבע האגודות 

 מתחם שערי חדרה
 קיים 04-6249051/60 297 דיל  חדרה

 י"ח 2קיים  03-6507600 120 חולון EXTRAדיל  9המרכבה  חולון

 חיפה
  4יהודה איטין 
 מפרץ חיפה

 קיים 04-8491748/68 258 דיל אדמירלטי

 יהוד
אזור   4אלטלף 

 התעשייה
 קיים 03-5362426/32 205 דיל  יהוד

 ירושלים
  13פייר קניג 
 תלפיות

 קיים 02-6783278 45 דיל תלפיות

 י"ח 2קיים  02-6791107 260 דיל  קניון תלפיות 37האומן  ירושלים

 מגדל העמק
אזור התעשייה 

 דרומי
 קיים 04-6440874 361 דיל מגדל העמק

 י"ח 2קיים  08-9737111 134 דיל מודיעין ישפרו סנטר מודעין

 8הפטיש  נס ציונה
-נס EXTRAדיל 

 ציונה
 קיים 08-9384777 106

 2המעיין  נצרת
-הר EXTRAדיל 

 יונה
 קיים 04-6025555 149

 נתניה
קניון  2הכדר 

הדרים  אזור 
 התעשייה

 קיים 09-8628464 74 דיל הדרים נתניה

 קיים 8357522 - 09 249 דיל  פולג 3גיבורי ישראל  נתניה

 נתניה
קריית  12המלאכה 

 ספיר
 EXTRAדיל 

 נתניה
 י"ח 2קיים  09-8635301 129



 
 

 קולנועית טלפון מס' סניף שם הסניף כתובת עיר

 פתח תקווה
בזל פינת בולטימור 

3 
 63 תקוה-דיל פתח

03-9229698, 
9229692 

 קיים

 קיים 03-9235299 290 דיל  יכין 37יצחק רבין  פתח תקווה

 פתח תקווה
הרב מסעוד אשר 

 א' 22פינטו 
 EXTRAדיל 

 סגולה
 י"ח 2קיים  03-9128000 269

 קרית אתא
שד' ההסתדרות 

צומת קרית  233
 אתא

 קיים 04-8724063 47 דיל קטרפילר

 קיים 04-8759986 195 דיל קריון 392דרך עכו  קרית ביאליק

 קיים 04-8762397 180 דיל ק. מוצקין 84שדרות בן גוריון  קרית מוצקין

 ראשל"צ
אזור   8הלח"י 

 תעשיה
 קיים 03-9513542 167 דיל  מערב ראשון

 44משה יתום  רחובות
דיל  אמט"ל 

 רחובות
 י"ח 2קיים  08-9487800 276

 י"ח 2קיים  08-9449400 283 דיל ביל"ו מתחם תדיראן רחובות

 קיים 08-9206201 46 דיל רמלה 3היצירה  רמלה

 רמלה
אזור   42הצופית 

 התעשייה
 קיים 08-9249141/215 203 לוד-דיל  רמלה

 קיים 09-7434774 87 דיל רעננה 8החרושת  רעננה

 קיים 09-7469636 151 דיל רננים 3המלאכה  רעננה

 קיים 03-5628471 229 אביב -דיל תל 74יגאל אלון  תל אביב

 קיים 03-6192605 241 דיל  איילון בני ברק  28הלח"י  תל אביב

 י"ח 2קיים  03-6993991 244 דיל  גלילות צומת גלילות תל אביב

 


