איזור תל אביב
שם החנות
* Watch Show Trade
שניידר חיים-מרכז השעון
פולו פרסום וסחר
א שטרן
איזור רמת גן ,גבעתיים ,בני ברק
שם החנות
דיאמונד טיים *
זמן-קניון גבעתיים
ענק השעונים ליידי די
פריים טיים
היהלום הכחול
איזור בקעת אונו
שם החנות
אייזיק שעונים ותכשיטים
ירושלים
שם החנות
ביג בן
גולד טיים
גולד טיים
פיינגולד
תכשיטי בנדה
התכשיט פלוס
פרל
רויאל גולד
תכשיטי אבידן
בסט טיים
מרכז האלקטרוניקה והשעונים
חולון
שם חנות
יוסי דבוש תכשיטים ושעונים
נס ציונה ,רחובות ,גדרה
שם החנות
זמן-רחובות

אבן גבירול 38
רמת אביב ברודצקי 15
עולי ציון  30יפו תל -אביב
אבן גבירול  162תל אביב

טלפון
03-5328093
03-6414073
050-5200320
03-6047277

כתובת

כתובת
בני ברק-רבי עקיבא104-
גבעתיים-וויצמן71-
רמת גן-הרצל73-
הרקון  15ר"ג
מגדל צמפיון מוטורס ר"ג

טלפון
03-5799111
03-7311169
03-6727080
03-6134003
03-6189115

כתובת
קרית אונו-שלמה המלך 37

טלפון
03-5348210

טלפון
כתובת
02-6256977
ירושלים-בן הילל3-
02-6797989
קניון מלחה
02-6255883
המלך ג'ורג' 8
02-5023335
שד ממילא
02-9918890
קניון ביג פאשן בית שמש
02-9910615
בית שמש-דרך רבין 17-
02-6254256
ירושלים-שמואל הנגיד 3-
02-6251616
בן הילל 14
02-6252935
ירושלים -המלך ג`ורג 5
02-5863363
נהר הירדן  1בית שמש
ירושלים-הרב ברוידה (הישיבה ) 02-5370677 4
כתובת
חולון -סוקולוב 87-

טלפון
03-6518791

כתובת
קניון רחובות

טלפון
08-6342020

פתח תקוה
שם החנות
טיטניום סירקין
ברקוביץ
זמן
אפרסמון
מודיעין
שם החנות
גולד טיים
לבבות
הרצליה ,רעננה ,רמת השרון ,הוד השרון
שם החנות
אלברט תכשיטים
אלברט תכשיטים
גולד טיים שרונים
פלאנט -מחוגים ותכשיטים
שורוס
זמן שבעת הכוכבים
מחוגים ותכשיטים
נתניה
שם החנות
אסטרל-דיוטי פרי
תכשיטי שור
תכשיטי מאי
חדרה
שם החנות
יד הזהב
איזור הקריות
שם החנות
גרייף מיכאל
ג'נטלמן
הפי טיי/קאמבק
חיפה
שם החנות
מומנטו
ג'נטלמן
הבורסה לשעונים גרנד
ג'נטלמן
תכשיטי חורב

כתובת
פ"ת-קניון סירקין
מוהליבר 3
פ"ת  -קניון אבנת
אלעד

טלפון
03-9170546
03-9313187
09-6223717
054-8412426

כתובת
קניון מודיעין-עזריאלי
הרשב"י 38

טלפון
08-9717161
050-4144980

כתובת
הוד השרון-דרך רמתיים55-
רחוב הבנים  15הוד השרון
קניון שרונים
קניון רננים
רמת השרון-סוקולוב 63
קניון שבעת הכוכבים הרצליה
כ"ס  -קניון ערים

טלפון
09-7406722
054-7381811
09-7733130
03-5499693
09-9555919
09-7668383

כתובת
נתניה-קרואזה 8
נתניה-הרצל 10
קניום ערים ימים

טלפון
09-8617374
09-8824460
050-8333111

כתובת
חדרה-רוטשילד58-

טלפון
04-6322845

כתובת
קרית אתא-עצמאות 68
קניון קריון
קריון  -קרית ביאליק

טלפון
04-8449560
052-6726623
04-8744946

טלפון
כתובת
04-8378323
דרך הים 2
054-5622672
גרנד קניון חיפה
04-8502727
חיפה-גרנד קניון
קניון שער הצפון קרית אתא מתחם איקאה
04-8243762
חיפה-מרכז חורב

גנטלמן
עכו ,נהריה ,כרמיאל
שם החנות
שמש תכשיטים
תכשיטי אוראל
שילת/פולו פרסום
נצרת ,טבריה ,עפולה
שם החנות
שילת/פולו פרסום
שאולי תכשיטים
קטוף
שאולי תכשיטים
תכשיטי שאמא
אורית תכשיטים *
תכשיטי פלר
אשדוד ,אשקלון ,יבנה
שם החנות
תכשיטי אביב
באר שבע
שם החנות
תכשיטי אביב
תכשיטי צביה קרית גת
אידי תכשיטים
תכשיטי צביה נתיבות
אילת
שם החנות
דאבל יו תכשיטים ושעונים
דאבל יו תכשיטים ושעונים
דאבל יו תכשיטים ושעונים
* -חנות המוכרת טבעות ברינג

קניון חיפה

052-6324111

כתובת
קניון ארנה נהריה
הגעתון  30נהריה
ביג כרמיאל קניון חוצות כרמיאל

טלפון
04-9911729
04-9926390

כתובת
טבריה  -הגליל 1
ארלוזרוב  16עפולה
נצרת-כנסיית אל המעיין תד2006
הזית מגדל העמק
הגליל  7נצרת
מתחם ביג-מגה אר  -עפולה
מרכז צבי  21קרית שמונה

טלפון
04-6792281
04-6578233
98988489
04-6560519
052-2621085
050-8436399

טלפון
כתובת
שד' ירושלים  12חנות מס 7 .אשדוד 054-7828294
כתובת
ב"ש  -קרית הממשלה
כיכר פ"ז 64
מבצע יואב  49/23קומה ב'
יוסף סמלו  8נתיבות

טלפון
052-6162275
08-9525045
08-9922155
050-6666648

כתובת
ביג אילת
קניון מול הים אילת
קניון אייס פארק אילת

טלפון
08-9199899
08-9199899
052-5422277

