סניפי רשת 'קפה קפה' המכבדים
שוברים דיגיטליים של אקסטרא בונוס
שם הסניף

כתובת

טלפון

אזור

סניף אום אלפחם  -בשרי

כביש ואדי ערה ,צומת אום אל
פאחם ,אום אל פחם

צפון

04-6337613

סניף אריאל  -מצדה  -מהדרין

מצדה  1בכניסה לקאנטרי ,אריאל

מרכז

077-5409528

סניף אשדוד  -ביג  -מהדרין

מתחם ביג פאשן ,אשדוד

דרום

08-9159656

דרום

08-8522250

סניף אשקלון  -היכל התרבות -
מהדרין

הנשיא  ,82אשקלון

דרום

08-6227725

סניף באר שבע - One Plaza -
כשר

דרך חברון  ,133מתחם One Plaza
 -כשר

דרום

08-6298013

סניף באר שבע  -גרנד קניון -
בדץ

דוד טוביהו  ,125באר שבע

דרום

08-6100147

דרום

08-6379939

סניף בקעת הירדן  -מפגש
הבקעה  -כשר

מפגש הבקעה ,על כביש  ,90בקעת
הירדן

מרכז

02-9400808

סניף בת ים  -טיילת  -בדץ

בן גוריון  ,81בת ים

מרכז

03-5512288

סניף בת ים  -קניון בת ים  -בדץ

יוספטל  ,92בת ים

מרכז

03-6561600

סניף גבעת שמואל  -קניון גבעת
שמואל  -בדץ

יוני נתניהו  ,25קניון הגבעה ,גבעת
שמואל

מרכז

03-5324573

סניף אשדוד  -סטאר סנטר  -בדץ ז’בוטינסקי  ,43אשדוד

סניף באר שבע  -קרית הממשלה התקווה  ,4קניון קרית הממשלה באר
שבע
 -כשר בדץ

שם הסניף

כתובת

טלפון

אזור

סניף גבעתיים  -השלום  -בשרי

דרך השלום  ,53גבעתיים

מרכז

03-7323330

סניף דימונה  -בדץ

קניון פרץ סנטר  ,14דימונה

דרום

08-6640903

סניף הוד השרון  -קונספט -
בשרי

דרך רמתיים  ,97הוד השרון

מרכז

09-7424422

סניף הוד השרון  -שרונים  -בדץ

קניון שרונים ,הוד השרון

מרכז

1-700-553333

סניף הרצליה  -מרינה  -כשר

יורדי הים  1הרצליה פיתוח ,ליד קניון
ארנה ,הרצליה

מרכז

09-9560404

סניף הרצליה  -סוקולוב  -בדץ

סוקולוב  ,22פינת בן גוריון ,הרצליה

מרכז

09-9564174

סניף חדרה  -קניון לב חדרה -
בשרי

רחוב רוטשילד  ,40חדרה

צפון

04-6218162

סניף חולון  -סוקולוב  -בדצ חתם
סופר

סוקולוב 48

מרכז

03-5036699

סניף חיפה  -גרנד קניון  -בשרי

גרנד קניון ,דרך שמחה גולן ,חיפה

צפון

04-8120155

סניף חיפה  -טיילת חוף דדו -
בשרי

טיילת חוף דדו  ,חיפה

צפון

04-8551234

סניף חיפה  -מרכז הכרמל -
בשרי

שדרות הנשיא  ,139חיפה

צפון

04-8404444

סניף חיפה  -רוממה  -בשרי

דרך פיק"א  ,69חיפה

צפון

04-8218388

סניף טבריה  -מרכז Big
 - Fashionמהדרין

יהודה הלוי  ,1טבריה

צפון

04-6723400

צפון

04-6476476

צפון

04-6574014

סניף טירת הכרמל  -כשר מהדרין אלמוג  23טירת הכרמל
סניף טמרה

כביש ראשי טמרה

שם הסניף
סניף חיפה -לב המפרץ

כתובת
ההסתדרות , 55קניון לב המפרץ ,
חיפה

אזור

טלפון

צפון

04-8385150

סניף חיפה -נווה שאנן  -בד"ץ

הגליל  , 100נווה שאנן

צפון

סניף נהריה  -הגעתון

הגעתון  , 35נהריה

צפון

04-6144220
04-9512350

סניף ים המלח  -קניון עין בוקק -
מהדרין

קניון עין בוקק ,ים המלח

דרום

08-6581688

סניף יקנעם  -מרכז  - Gבשרי

מרכז  ,Gהתמר  ,1יקנעם

צפון

04-9536000

סניף ירושלים  -כנפי נשרים -
בדץ

כנפי נשרים  ,24ירושלים

דרום

02-5876507

סניף ירושלים  -סנטר  - 1מהדרין סנטר  ,1ירמיהו  ,43ירושלים

דרום

02-5021498

סניף ירושלים  -קניון רמות  -בדץ גולדה מאיר ,קניון רמות ,ירושלים

דרום

02-5344848

סניף כפר יאסיף  -בשרי

כביש ראשי כפר יאסיף ,מתחם D

צפון

04-6468837

סניף כפר סבא  -מדרחוב  -כשר

דוד אלעזר ,8מדרחוב ירושלים ,כפר
סבא

מרכז

09-7920573

סניף לוד  -דוד המלך  -בדץ

דוד המלך  ,9לוד

דרום

08-8683323

סניף לוד  -קניון רמלוד  -מהדרין

הצופית  ,40קניון רמלוד ,לוד

דרום

08-9214639

סניף מגדל העמק  -פרץ סנטר -
מהדרין

מרכז פרץ סנטר ,שאול עמור ,77
מגדל העמק

צפון

04-6023535

סניף מזרע  -בשרי

מפגש מזרע ,קיבוץ מזרע

צפון

סניף מעיליא  -בשרי

כניסה ראשית ,מעיליא

צפון

04-9966680

סניף נס ציונה  -היכל התרבות -
בשרי

השריון  ,1היכל התרבות ,נס-ציונה

דרום

08-9408088

סניף נצרת  -מרכז Big
 - Fashionבשרי

מרכז  ,Big Fashionתאופיק זאייד,
נצרת

צפון

04-6571802

סניף נתיבות  -מהדרין

בעלי המלאכה  ,203נתיבות

דרום

08-9934136

04-6315825

שם הסניף
סניף נתניה  -חוף הים  -מהדרין

כתובת
חוף נתניה מרכז

אזור
מרכז

טלפון
09-8825460

סניף נתניה  -חוף סירונית  -כשר
רבנות

חוף סירונית נתניה

מרכז

סניף נצרת עילית

גלבוע  , 2נצרת עילית

צפון

סניף נתניה  -כביש החוף  -כשר

מתחם תחנת דלק סונול ,סמוך
לתחנת רכבת נתניה

מרכז

09-8825460

סניף נתניה  -קניון עיר ימים -
כשר

בני ברמן  ,2קניון עיר ימים ,נתניה

מרכז

09-7662333

סניף סכנין

הגליל  69סכנין

צפון

סניף עכו  -קניון עזריאלי  -בדץ

קניון עזריאלי ,החרושת  ,2עכו

צפון

04-6013618

סניף עפולה  -קניון העמקים -
בשרי

יהושוע חנקין  ,14עפולה

צפון

04-6404083

סניף עפולה עילית

החרט  , 8עפולה עילית

צפון

04-8384423

סניף פתח תקווה  -קריית מטלון -
כשר

שחם  ,36פתח תקווה

מרכז

03-7212227

סניף צומת אלמוג  -מהדרין

צומת אלמוג ,צפון ים המלח

דרום

02-9402555

סניף צומת ברורים  -מסמיה -
בדץ

תחנת פז בין צומת מסמיה למכללת
אחוה ,צומת מסמיה

דרום

08-8602827

סניף צומת גולני  -יונס  -בשרי

תחנת דלק יונס

צפון

04-6221668

סניף צומת פלוגות  -בשרי

צומת פלוגות  -תחנת דלק סונול
(קרית גת)

דרום

08-6602056

סניף צמח  -מתחם מול כנרת -
בשרי

מתחם מול כנרת ,צמח

צפון

04-6751400

סניף קיבוץ יפעת  -בשרי

מתחם תחנת הדלק "פז" ,קיבוץ
יפעת

צפון

04-6548831

סניף קריון  -בשרי

דרך עכו  ,192קניון הקריון ,קרית
ביאליק

צפון

04-8764100

09-7444104

04-8575750

04-6550037

שם הסניף
סניף קריית גת  -מרכז - BIG
מהדרין

כתובת

אזור

מרכז  ,BIGדרך הדרום  ,3קריית גת דרום

טלפון
08-6811140

סניף קריית חיים  -בשרי

אח"י אילת  ,55קריית חיים

צפון

04-8404444

סניף קריית טבעון  -גן המייסדים -
בשרי

ככר בן גוריון  ,1קרית טבעון

צפון

04-9830883

סניף קריית ים  -כשר

הארוס  1קריית ים ליד תחנת דלק
סונול ,קרית ים

צפון

04-8704296

סניף קריית שמונה  -מרכז ביג -
בשרי

אזור תעשייה דרומי מתחם ,BIG
קרית שמונה

צפון

04-6789220

סניף ראש העין  -מהדרין

שלמה המלך  ,2ראש העין

מרכז

03-9031757

סניף ראש פינה  -חאן ראש פינה -
מהדרין

ג'עוני  ,1חאן ראש פינה ,ראש פינה

צפון

04-6936484

סניף ראשון לציון  -הרצל  -בדץ

הרצל  ,52ראשון לציון

מרכז

03-9677550

סניף ראשון לציון  -קניון הזהב -
כשר

סחרוב  ,21ראשון לציון

מרכז

03-6055328

סניף רחובות  -קניון רחובות

ביל"ו  ,2קניון רחובות ,רחובות

דרום

08-9356368

סניף רמלה  -עזריאלי  -בדץ

דוד רזיאל  ,2רמלה

דרום

08-8683324

סניף רמת גן  -מגדלי בסר -
מהדרין

דרך בן גוריון  ,2מגדל בסר  ,1רמת
גן

מרכז

03-5758333

סניף רמת גן  -מרום נווה -
מהדרין

תרצה  ,19רמת גן

מרכז

03-6740451

קומת בתי הקולנוע ,קניון איילון,
סניף רמת גן  -קניון איילון  -בשרי
רמת גן

מרכז

0 35518949

סניף רמת השרון  -ביאליק -
בשרי

שדרות ביאליק  ,42רמת השרון

מרכז

03-5403451

סניף רמת ישי  -כשר

הצפצפה  ,1רמת ישי

צפון

04-6181226

סניף רעננה  -קניון רננים -
מהדרין

קניון רננים ,המלאכה  ,2רעננה

מרכז

09-7432732

שם הסניף

כתובת

סניף שדי תרומות  -צומת רוויה  -צומת רוויה עמק המעיינות ,שדי
תרומות
מהדרין

טלפון

אזור
צפון

04-6584648

סניף שדרות  -מהדרין

סמטת הפלדה  ,8שדרות

דרום

08-6612223

סניף שוהם  -היכל התרבות -
בדץ

עמק איילון  ,32שוהם

דרום

03-6030630

סניף שפרעם  -בשרי

כמאל ג'ימבלאט  ,1שפרעם

צפון

04-6237802

סניף תל אביב  -דזינגוף סנטר -
בשרי

קומה  3ליד הסוהו ,דזינגוף סנטר,
תל אביב

מרכז

03-6208777

סניף תל אביב  -יגאל אלון -
בד"ץ

השלושה  ,13מול היכל נוקיה ,תל
אביב

מרכז

077-4080588

סניף תל אביב  -כיכר המדינה -
בשרי

ה’ באייר  ,12כיכר המדינה ,תל אביב מרכז

03-6963903

סניף תל אביב  -כיכר המדינה -
כשר

ה' באייר  ,10תל אביב

מרכז

03-6090332

סניף תל אביב  -קניון עזריאלי -
מהדרין

קומה  ,2מתחם המזון בגלריה ,תל
אביב

מרכז

03-609477

