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חוט

CAPRI

30°
4-4.5

קפרי שחור
מעצבת: רחל אביגדור               

חומרים: 8 כדורים קפרי שחור
מסרגות: מספר 5

קנה מידה: 13 עיניים = 10 ס"מ
דוגמא אחת: 3 עיניים ימין 2 עיניים שמאל 

תהליך העבודה:
גב: העלי 90 עיניים על מסרגות מס' 5 וסרגי 

 וסרגי בדוגמא עד לגובה 36 ס"מ. 
בגובה 36 ס"מ הורידי מצד אחד את בית השחי 

לשרוול ובצד השני האלכסון בצד השרוול הורידי 
1.2.3.4. והמשיכי ישר בצד האלכסון כל פעם 5 

עיניים עד שישארו לך 15 עיניים לכתף. בגובה 17 
ס"מ סגרי את הכתף צד השני זהה אך החליפי 

 את המקומות.
שרוול: העלי 60 עיניים וסרגי בדוגמא עד לגובה 

36 ס"מ הורדת ראש השרוול הורידי מכל צד 4 
עיניים 3 עיניים ו-2 עיניים כל פעם שישארו לך 15 

 עיניים וסגרי אותן.
שרוול שני העלי 60 עיניים וסרגי עד לגובה 25 ס"מ 

 וסגרי את כל העיניים.    
גימור: חברי את החולצה העזרי בצילום. 

100% VISCOSE 
50gr , 105m
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חוט

OXFORD

30°
4-4.5

100% VISCOSE 
50gr , 105m
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אוקספורד כחול
מעצבת: רחל אביגדור

חומרים:  8 כדורים אוקספורד כחול
מסרגות: מס' 4.5 ו- 5.5

קנה מידה : 20 עיניים = 10 ס"מ.
 דוגמה 1: פטנט 2 ימין 2 שמאל 

דוגמה 2: לפי השרטוט עין ימין עין שמאל 
שורה שמאל חופפת. 

תהליך העבודה:
גב: העלי על מסרגות מס' 4.5   

100 עיניים וסרגי בדוגמא 1 6 ס"מ .
עברי למסרגות  מס' 5.5 וסרגי בדוגמא 2 

עד לגובה 46 ס"מ .
בית השחי: הורידי מכל צד 4 עיניים 3 

עיניים ו 2 עיניים עקבי אחר הדוגמא,
המשיכי לסרוג ישר עד לגובה 68 ס"מ 

וסגרי את הכתפיים, סגרי מכל צד 3 פעמים 
8 עיניים ואת יתר העיניים העבירי על 

מסרגת  עזר.
חזית: סרגי כמו הגב עד לגובה 58 ס"מ 

פתחי צוואר: סגרי את 8 העיניים המרכזיות 
, המשיכי לסרוג כל צד לחוד הורידי לפתח 

הצוואר עוד 4 עיניים 3 עיניים וכל פעם 
2 עיניים עד שיישארו 24 עיניים לכתפיים 

בגובה 68 ס"מ סגרי 3 פעמים 8 עיניים את 
הצד השני סרגי זהה.

שרוולים: העלי 40 עיניים על מסרגות  מס' 
4.5 וסרגי בדוגמא 1   6 סמ', 

הוסיפי בתפזורת 10עיניים בשורה 
הראשונה והמשיכי לסרוג בדוגמא 2  

הוסיפי במשך הסריגה כל שורה 8 עין מכל 
צד עד לרוחב 80 עיניים וגובה 45 ס"מ.

ראש השרוול: הורידי מכל צד 4 עיניים 
3 עיניים וכל שורה 2 עיניים עד לגובה 14 

ס"מ סגרי את כל העיניים בפעם אחת.
גימור: חברי את הסוודר - העלי על מסרגה 

עגולה את העיניים שהשארת בגב ובחזית 
בכל חצי 25 עיניים וסרגי בדוגמא א' 3 
ס"מ, סרגי שורה הכל ימין ועוד 3 ס"מ 

לקיפול וסגרי את כל העיניים קפלי את 
 הצווארון ותפרי מבפנים. 

  



חוט

super
bulky

30°
4-4.5

60% ACRYLIC, 40% POLYAMID
100gr, 90m
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סופרבאלקי 2 צבעים
מעצבת: יונית ארבל

מידה: לגיל 10-12               
חומרים:  4 כדורים חוט אדום 

סופרבאלקי, 2 כדורים 
חוט צבעוני סופרבאלקי 

מסרגות: 2 מסרגות מס' 7
 קנה מידה : 10 עיניים = 10 ס"מ.

 דוגמה 1: כל השורות ימין. 
דוגמה 2: שורה ימין שורה שמאל.

תהליך העבודה:
גב: בצבע אדום העלי 44 עיניים סרגי 3 

שורות ימין ועברי לדוגמה 2 וסרגי לאורך 
 55 ס"מ. סגרי את כל העיניים. 

 חזית: בצבע אדום 
העלי 44 עיניים סרגי 3 שורות ימין ועברי 

 לדוגמה 2.
סרגי לאורך 53 ס"מ. סגרי 22 עיניים 

 אמצעיות וסיימי כל צד בנפרד.
עליונית: בחוט סופר בולקי צבעוני  

 מתחברת לחזית האדומה .
העלי 22 עיניים סרגי 3 שורות ימין ועברי 

 לדוגמה 2.
סרגי בצד הפנימי 3 עיניים ימין לכל 

 האורך עבור הדש.
 סרגי לאורך 42 ס"מ. 

 פתח הצוואר:
הורידי עבור פתח הצוואר לפי הסדר 

 הבא: 4 ע', 3 ע', 2 ע', 1 ע'.
 סגרי את כל העיניים  שנותרו )11 עיניים(.

סרגי חלק נוסף במהופך.
גימור: חברי את כתפי העליונית לכתפי 

 החזית ואח"כ לכתפי הגב .
תפרי את צידי העליונית לצידי בית השחי 

 של החזית ואת ההמשך לגב והחזית 
 שימי לב האפודה ארוכה מהעליונית 

סרגי במסרגה אחת מסביב לבית השחי 
בחוט אדום  שורה  של חצאי עמודים 

והשורה הבאת בחזרה )אחורה( תוך דילוג 
 על 2 חצאי עמודים. 

 שרוך לקשירה :
סרגי במסרגה אחת בחוט אדום  2 שרוכי 
 שרשרת באורך הרצוי לך וחברי לעליונית.

  

צעיף מהמם 
מחוט סופרבאלקי 

עם קישוט "קוביות".
חומרים: 2 כדורים חוט סופרבאלקי לבן, 

 1 כדור חוט סופרבאלקי שחור.
מסרגות: 8 או 9.

 תהליך העבודה:
הצעיף סרוג ברובו בעיניים ימין "ארוכות". 

הכוונה היא לסריגה של עין ימין תוך 
כריכה 2 פעמיים של חוט על המסרגה 
ולא פעם אחת כרגיל. בשורה שלאחר 

מכן "משחררים" את החוט שנכרך כפול 
ונוצרת עין ארוכה. במקם שלא מצוין 

עין ימין ארוכה, הכוונה לעין ימין רגילה.  
שורות 1-8 בשני צדי הצעיף הן 

 שורות קישוט. 
 העלו 15 עיניים וסרגו שורה ימין.
 שורה 1:  בחוט לבן -  15 ע' ימין.

שורה 2:  בחוט לבן - * 3 ע' ימין, 1 ע' 
ימין ארוכה*. להמשיך מ * עד * עד 

סוף השורה. 
 השורה מסתיימת בשלוש עיניים ימין. 

שורה 3: בחוט שחור - *3 ע' ימין, 
להעביר 1 ע' ארוכה משורה קודמת ללא 
סריגה*  להמשיך עד סוף השורה מ *עד 

 * , ולסיים בשלוש עיניים שחור.    
שורה 4: בחוט שחור: כל השורה שמאל, 

תוך העברת כל עין רביעית משורה 
 קודמת ללא סריגתה.  
 שורה 5: כמו שורה 1
 שורה 6: כמו שורה 2

 שורה 7-8: כמו שורות 3-4 
 שורה 9: כמו שורה 5

שורה 10: ואילך, עד לגובה 160 ס"מ: 
על המסרגות 15 עיניים. מכאן ממשיכים 
בסריגת עיניים ארוכות )כריכה כפולה( 

 ימין, בכל השורות. 
בגובה 160 ס"מ מן ההתחלה, לסרוג שוב 

כמוסבר בשורות 1-8, 
 ולסיים בשתי שורות ימין. 

להוסיף מעט פרנזים משני החוטים 
בשני צדי הצעיף. שרשרת באורך הרצוי 

 לך וחברי לעליונית.
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87% ACRYLIC, 13% POLYMIDE
50gr, 105m
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צעיף מלטה
עיצוב וביצוע: דליה בילגוראי

חומרים: 2 כדורים חוט מלטה אפור 
 בהיר, 2 כדורים חוט מלטה אפור כהה

 מסרגות: מס' 9 
 דוגמא: רק ימין 

הצעיף נסרג משני גוונים לטעמכם. 
סורגים 134 ס"מ, סוגרים ומחברים 

 את הקצוות
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&
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30°30°
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87% ACRYLIC, 13% POLYMIDE
50gr, 105m

100% ACRYLIC,
100gr, 150m
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חולצה מלח
מעצבת: רחל אביגדור                

חומרים: 5 כדורים אדלין בצבע לבן ו–2 כדורים אדלין 
בצבע כחול כהה
מידות : 40 – 42 

מסרגות: מספר 3.5 - 4
קנה מידה: 15 עיניים = 8 ס"מ
דוגמה 1: עין ימין עין שמאל 

דוגמה 2: שורה ימין שורה שמאל  
דוגמה 3: צמות על 6 עיניים לידם 2 עיניים 

שמאל מכל צד, 
הצמה מצטלבת כל 12 שורות

תהליך העבודה:
גב בלבן: העלי על מסרגות מס' 3.5  86 עיניים וסרגי 

בדוגמא 1    15 ס"מ 
עברי למסרגות מס' 4 וסרגי בדוגמא 2, יצרי פסים של 6 
שורות בכל צבע, סה"כ 6 פסים בכחול המשיכי בלבן עד 

לגובה 43 ס"מ.
הורדת בית שחי: הורידי מכל צד 3-4-5 עיניים המשיכי ישר 
עד לגובה 20 ס"מ מההורדה. סגרי את הכתפיים מכל צד 10 

עיניים פעמיים ואת יתר העיניים בבת אחת. 
חזית: סרגי כמו הגב אחרי הפטנט יצרי 3 צמות 

14 עיניים ימין, 2 עיניים שמאל, 6 עיניים ימין לצמה, 2 
שמאל, 14 ימין וכן הלאה. 

המשיכי לסרוג כמו הגב פסים את הצמה הצליבי בפס 
הלבן המשיכי עד לגובה בית השחי.

בית שחי: הורידי כמו הגב מכל צד, המשיכי ישר עד לגובה 
18 ס"מ מסוף הפס הכחול.

הורדת הצוואר: הורידי במרכז 10 עיניים המשיכי מכל צד 
להוריד כל פעם 5 עיניים עד לרוחב הכתף, את הכתף 

סגרי כמו הגב.
צווארון מלח:  העלי 80 עיניים במסרגות מס' 3.5 בכחול 

וסרגי 6 שורות, המשיכי הכל בלבן עד לגובה 18 ס"מ סגרי 
תיק מחוט גל

חומרים: 4 כדורים 
מסרגות: מס' 7 מ"מ

דוגמא אחת: בכל חור של רשת חצי עמוד.
לקנות רשת פלסטיק )מכל חנות לבניה(

עמוד משבצות 1x1 ס"מ.

מאוד עמוס לטעמי

12-13

את הצוואר במרכז 10 עיניים וכל פעם 5 
עיניים עד לרוחב 20 עיניים לכתף, סגרי את 

הכתפיים.
גימור: חברי את הכתפיים גם של הצווארון 

וחברי את הסוודר סרגי מסביב לפתח השרוולים 
2 שורות חצאי עמודים השני לאחור סרגי 

מסביב לצוואר אותו דבר.
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עליונית
מעצבת: רחל אביגדור

מידה: לגיל 10-12               
חומרים:   סופרקידמוהיר: 

 3 כדורים ירוק כהה 1 ירוק בהיר
העליונית נסרגת בחוט כפול

מסרגות: מספר 5
 קנה מידה : 10 עיניים = 10 ס"מ.

 דוגמה 1: הכל ימין. 
דוגמה 2: 

 שורה 1:  רק שמאל
שורה 2:  *3 עיניים יחד שמאל ומהעין 

הבאה סרגי 3 עיניים:  
עין ימין עין שמאל עין ימין * חזרי מ* עד * 

 עד סוף השורה. 
 שורה 3: רק שמאל

שורה 4: מהעין הראשונה  
*סרגי 3 עיניים: עין ימין עין שמאל עין ימין,

ואז 3 עיניים יחד שמאל*. 
חזרי מ* עד * עד סוף השורה.

תהליך העבודה:
גב: העלי 80 עיניים וסרגי בדוגמא 1 5 ס"מ 
, הוסיפי 3 פעמים עין  מכל צד כל 4 שורות 

המשיכי ישר עד לגובה 30 ס"מ סגרי מכל 
צד 10 עיניים 3 פעמים וסגרי את העיניים. 

 הנותרות.
חזית: העלי 70 עיניים סרגי בדוגמא 1, 5 
ס"מ, הוסיפי 3 פעמים עין  מצד החיצוני 

)צד ימין בחצי הימני וצד שמאל בחצי 
השמאלי( כל 4 שורות המשיכי ישר עד 

לגובה 30 ס"מ סגרי מהצד החיצוני 
10 עיניים 3 פעמים וסגרי את העיניים. 

הנותרות צד שני זהה ההוספות 
 וההורדות במראה. 

הקטע הבהיר: העלי  36 עיניים בצבע ירוק 
בהיר וסרגי בדוגמא 2 עד לגובה 20 ס"מ 

 סגרי בפעם אחת את כל העיניים.
גימור: חברי את העליונית קפלי בחזית 12 
ס"מ מכל צד תפרי את החלק הבהיר קצת 

 באלכסון על החלק הכהה יצרי כעין V בגב. 
 שימי לב האפודה ארוכה מהעליונית 

סרגי במסרגה אחת מסביב לבית השחי 
בחוט אדום  שורה  של חצאי עמודים 

והשורה הבאת בחזרה )אחורה( תוך דילוג 
 על 2 חצאי עמודים. 

 שרוך לקשירה :
סרגי במסרגה אחת בחוט אדום  2 שרוכי 
 שרשרת באורך הרצוי לך וחברי לעליונית.

שאל ורוד מקידמוהר
חומרים: 6 כדורים מחוט 

 סופרקיד מוהר בצבע ורוד 
 מסרגות: 4 מ"מ;  מסרגה לחיבור פרנזים

 דוגמאות סריגה:
  1( כמות העיניים מתחלקת ב 4 + 3 עיניים.

 שורה 1: הכל בשמאל
שורה 2: *3 עיינים יחד בשמאל, מעין הבא 

סורגים 3: 1 ימין, 1 שמאל, 1 ימין* 
 - עד סוף שורה.

 שורה 3: הכל בשמאל.
שורה 4: וכל השורות הזוגיות: 

* את ה 3 העיניים שנוצרו מעין 1, 
סורגים יחד בשמאל, ומעין הבאה סורגים 3:  

 1ימין, 1 שמאל, 1 ימין*
שורה 5: וכל השורות האי זוגיות – 

 הכל בשמאל.
 2(  הכל בימין

 תהליך העבודה:
את השאל סורגים בחוט כפול. מעלים 11 

עיניים וסורגים שאל בדוגמא 1. בכל שורה 
זוגית מעלים חוט על המסרגה בתחילתה 

ובסופה של השורה )אחרי ולפני עיניים 
קיצוניות(. לאחר מכן בכל השורות האי 
זוגיות, מכל חוט על המסרגה, סורגים 4 
עיניים נוספות ובשורה אי זוגית הבאה 

מקבלים 2 רפורטים נוספים של דוגמא 1. 
כך סורגים בערך 140 שורות )90 ס"מ(. 

מגיעים לאורך השאל – 160 ס"מ. 
מסיימים את הסריגה ב - 6 שורות של 

 דוגמא 2 וסוגרים את כל העיניים.
פראנזים: הפראנזים מורכבים מ 5 חוטי 

קידמוהר באורך של 15-16 ס"מ. 
ז"א אורכו של הליפוף 30-32 ס"מ. 

מחברים אותם לכל שורה שניה 
 )ראי איור(.
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מחוך מחוט ברק
מסרגות: מספר 3

דוגמה סריגה: עמודים כפולים
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חוט

dut
&

star

ג'קט חגיגי
מעצבת: אולגה קאופמן , חנות "פיטנגה"

               L /XL :מידה
חומרים:  6 כדורים חוט בשם DUT בצבע 

שמנת )01(, 2 כדורים חוט פרווה בשם 
STAR בצבע אפור ׁ)109(

מסרגות:  מספר 9  
 מסרגה אחת מס' 5.5/6  

 דוגמה 1: ימין
דוגמה 2: שורה ימין שורה שמאל.

תהליך העבודה:
 יוצרים 5 מלבנים לפי השרטוט בהמשך.

גב:  מעלים 52 עיניים סורגים 
 בדוגמא 1 82 שורות, סוגרים עיניים.

חזית: מעלים 29 עיניים סורגים 
 בדוגמא 1 82 שורות, סוגרים עיניים.
שרוולים: מעלים 29 עיניים סורגים 
 בדוגמא 1 66 שורות, סוגרים עיניים.

בכל החלקים ליצור סיומת מחוט פרווה 
 במסרגה אחת בדוגמת חצי עמוד.

בכל פינה סורגים לאותה נקודה - חצי 
 עמוד, 1 עין שרשרת, חצי עמוד.

גימור: מומלץ להשתמש בחוט רקמה או 
 תפירה וסימניות פלסטיק.

כתפיים: מסמנים בחזית ב 14 ס"מ מצד 
הצוואר )עד כאן תופרים( ומתחילים 
לתפור מהצד של הכתף. בין חיבורי 

 הכתפיים בגב יישארו 20 ס"מ באמצע.
שרוולים: מקפלים את השרוול לאורך 

 ומסמנים את האמצע בסימניה.
מחברים את השרוול לגב ולחזית , לאחר 
 מכן תופרים תפר חיצוני של השרוול.       

 לסיום מחברים בצדדים את הגב לחזית.
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חוט

joy
חולצה אדלין

מעצבת: רחל אביגדור
מידה: 38               

חומרים:   6 כדורים אדלין שחור(
 מסרגות:  מס' 2.5  

דוגמה 1: *שני עמודים בעין אחת עין 
באוויר ועוד שני עמודים באותו מקום 

 דלגי 2 עיניים# חיזרי מ* עד*  .
שורה שנייה וכל השורות הבאות באמצע 

כל מניפה  )בעין באוויר( וצרי מניפה

תהליך העבודה:
 גב וחזית:

העלי שרשרת באורך 36 ס"מ וסרגי 20 
 מניפות סרגי עד לגובה 40 ס"מ ,

כתפיות: השאירי באמצע 8 מניפות וסרגי 
כתפיות של שתי מניפות באורך 34 ס"מ 

 וחברי בגב.
 גימור:

 סרגי מסביב לחלק התחתון לפי השרטוט.

עין שרשרת -

חצי עמוד -

עמוד -

2 עמודים יחד-
מאותה נקודה אותו מקור

סימן להכנס לפתח הגדול
ולא לעין -

45% ACRYLIC, 55% VISCOSE
100gr, 240m
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חוט

LINA
עליונית רשת

מעצבת: דליה בילגוראי
מידה: 42               

חומרים:  1 כדור לינה בצבע טורקיז
מסרגות:  קרושה  3.5  מ"מ  

תהליך העבודה:
חזית: סורגים שרשרת ויוצרים שורה של 102 

 עמודים. סורגים 2 שורות עמודים נוספות.
 דוגמת רשת:

2 עמודים, 5 עיני שרשרת נכנסים בחצי עמוד 
לעמוד הרביעי, 10 עיני שרשרת נכנסים בחצי 

עמוד לעמוד התשיעי, מסיימים ב 5 עיני 
 שרשרת ו 2 עמודים.

 סורגים 6 שורות.
 פתח צואר+ כתף ימינית

בשורה השביעית מתחילים ב2 עמודים , 
 4 רשתות, 2 עמודים.

 סורגים 6 שורות.
 כנ"ל סורגים את כתף שמאל

גב: סורגים שרשרת ויוצרים שורה של 116 
 עמודים. סורגים 3 שורות עמודים נוספות.
מתחילים את שורת הרשת ב 9 עמודים, 

סורגים רשתות כמו בחזית ומסיימים ב-9 
 עמודים.

בתחילת שורה 7 של הרשת סרגי רק את 
הרשתות ללא העמודים בתחילת וסוף 

 השורה.
 כתפיים:

 סרגי בכל צד 2 שורות כפי שסרגת בחזית.
 גימור:

מחברים קודם את הכתפיים ואחר כך את 
 הצדדים.  

רשת הפרחים: על שרשרת העמודים 
הראשונה סורגים 3 עיני שרשרת )עמוד(,

6 עיני שרשרת, 5 עיני שרשרת שסוגרים בעין 
שטוחה בעין הראשונה של ה-5. 

ועוד 5 עיני שרשרת סגורות פעמיים- נוצר 
פרח של 3 , סורגים 6 עיני שרשרת ונכנסים 

 לעמוד התשיעי, מסיימים בעמוד.
 יוצרים 3 שורות מסביב לחגורת הסריג.

  

90% ACRYLIC, 10% LINEN
100GR, 250M



לפרטים נוספים
חיים 054-3386140 | מאור 054-5750341 | אריה 054-5544160

www.vitalgo.co.il

 מגיטקס 
 ידי זהב 

 בדי פרידה -)פינת התחביב(
 ברנינה  

 מקור תפירה 
 סידקית אנה

 סדקית פרוכטר 
 בית הצמר והבד  

 עידן חדש  
 ידי זהב 

 כפתור לפרח 
 חוט ומחט 

 חוט ואיכות רחל זלץ 
 כלנית 
 אבנט  

 כפתורי שיק
 כל-בו אמון 

 מוזה 
 כלבוטק  

 קוסמטיקה לריסה 
 יצירות  

 אקספרס תיקונים 
 פרחן לורה  

 לירונית
 לוי שמואל  

 גדיל  
 מרכז הצמר הרטמן 

 מרקוביץ בתיה 
 פשוט אומנות  

 צמר אסתי  
 צמר דליה  

 צמר ויקטוריה   
 קסם האומנות 

 קסם האומנות    
 ריגושים  

 צמר סריגה - הלוי יצחק 
 נחום אסתר 

 אשת חיל  
 חן טקסטיל
 כובעי מרים 

 מיסטר קוויק 
 עבודה עברית 

 פשוש   
 צמר שרה 

 יצירה 
 אליאס דאלי 

 בוטיק גנטוס מרי
 סדקית ענבל 

 פישתן  
 חנות הצמר של עירית

 סלון אוקסנה 
 צמר חגאי 

 שילובים - חוט צמר וכל היתר 

חפשו אותנו בחנויות הנבחרות

 מרכז מסחרי 12
 אדום 5

 מרכז כלניות-חנות 108 
 מרכז מסחרי ד' חנות 31

 הציונות  43  חנות  3
 מרכז מסחרי א'  חנות 49 א'

 הרצל 60
 העצמאות  49
 רח'  קק"ל  97

 מרכז מסחרי ישן
 השבעה 30

 אמרי ברוך 1
 הרב יעקב לנדאו 5

 חזון איש 25
 ששת הימים 16

 בלפור 90
 בלפור  145

 בן-גוריון 11 מרכז מסחרי
 כצנלסון 31

 כצנלסון 147
 בילויים 24

 הבנים 5
 שמורה  1
 הנשיא 72

 סוקולוב  100
 ארלוזורוב  4

 יפו 107
 רח' הרצל  51

 נתנזון 11
 טרומפלדור 29 נוה שאנן

 החלוץ  24
 החלוץ 60 הדר

 ת.ד 362
 ת.ד 362
 הבנים  3

 העצמאות 4
 שדרות העצמאות 47/15

 סעדיה חתוכה  40
 אזור התעשיה
 האפרסק 10 

 אגודת ספורט ביתר 1
 יפו  234

 רח' הלל 23
 חגי 11 שכונת גאולה

 האומן 16 א.ת. תלפיות

 ת.ד. 308
 ויצמן 94

 ויצמן 119 חנות במעבר
 הנשיא 46

 יחיעם 10/2 א'  בית
 צה"ל 100 ד'

 אור עקיבא
 אילת

 אשדוד
 אשדוד
 אשדוד
 אשדוד

 אשקלון
 באר שבע
 באר שבע
 בית שמש
 בית שמש

 בני ברק
 בני ברק
 בני ברק
 בני ברק

 בת-ים
 בת ים

 גבעת שמואל
 גבעתיים
 גבעתיים

 גדרה
 הוד השרון

 זיכרון יעקב
 חדרה
 חולון
 חיפה
 חיפה
 חיפה
 חיפה
 חיפה
 חיפה
 חיפה

 חצור הגלילית
 חצור הגלילית 

 טבריה
 טירת הכרמל

 יבנה
 יהוד

 יוקנעם
 ירושלים
 ירושלים
 ירושלים
 ירושלים
 ירושלים
 ירושלים

 כפר יאסיף
 כפר יאסיף
 כפר סבא
 כפר סבא

 כרכור
 כרמיאל
 כרמיאל
 כרמיאל

04-6262282 
08-6375035 
08-8658003 
08-8652322 

077-2113121 
050-8113836 
08-6735348 
08-6271702 
08-6277051 
02-9911534 
03-5748658 
03-6180358 
03-5798168 
03-5793347 
 03-6592989
03-5530779 
03-5320832 
03-7310940 
03-6727552 

050-9906690 
09-7464137 
04-6892651 
04-6734575 
03-5036183 
04-8667680 
04-8523102 
04-8667378 

073-7371450 
04-8931370 
04-8623593 
04-8623028 
04-6860422 
04-6930312 
04-6723167 
04-8573307 
08-9437225 
03-5361588 
04-9893079 
02-6243475 
 02-6793233
02-5380206 
02-6255961 
 02-5375802
02-6782336 
04-9963916 
04-9964382 
 09-7658063
09-7669984 

052-2562025 
04-9581032 
04-9889656 
 04-9581828
 08-9252906

08-9252906
04-6443874 
08-8552779 

050-6915620 
04-6536370 
04-9922344 
04-6550943 
04-6553821 
09-8627896 
09-8822665 
09-8341753 
04-8399895 

052-3436444 
03-9916571 
04-6522507 

0544-760667 
04-6376382 

077-9127661 
03-9307602 
03-9341802 
04-6920555 
04-6923267 
03-5335265 
04-6961421 
04-8513387 
04-8520189 
04-8453689 
08-6818382 

052-3537292 
04-8758351 
04-8711673 
04-8708309 
04-8772662 
08-8584794 

052-4621914 
03-9644014 
03-5320231 
03-9500515 
03-9672971 
08-9451536 
08-9315957 

052-2220595 
08-9461620 
02-9916589 

050-2274939 
09-7427020 

054-5563062 
03-5278817 
03-6299996 
03-7302758 
03-5445727 
03-5608626 
03-6203086 

 לוד
 מגדל העמק

 מודיעין
 מודיעין

 מפרץ חיפה
 נהריה
 נצרת

 נצרת עילית
 נתניה
 נתניה
 נתניה

 עוספיה
 עכו

 עכו עתיקה
 עפולה

 ערד
 פרדס חנה
 פתח תקוה
 פתח תקוה
 פתח תקוה

 צפת
 צפת

 קניון אור יהודה
 קצרין

 קרית אליעזר
 קרית אליעזר

 קרית אתא
 קרית גת

 קרית חיים
 קרית ים 

 קרית ים  
 קרית מוצקין
 קרית מוצקין
 קרית מלאכי
 ראשון לציון
 ראשון לציון
 ראשון לציון
 ראשון לציון

 ראשל"צ
 רחובות
 רחובות
 רחובות
 רחובות

 רמת בית שמש ב'
 רמת הגולן

 רעננה
 רעננה

 תל - אביב
 תל - אביב
 תל - אביב
 תל - אביב
 תל - אביב
 תל - אביב

 דוד המלך 2/7
 רח' תשיג 8/20  ת.ד. 5062

 איזור התעשיה שילת
 ישעיהו הנביא 43/8

 ת.ד.  10437
 ככר העיריה

 ת.ד. 50205 שוק נצרת 
 השושנים  30/4

 הרצל  53
 שער הגיא  7

 יהושוע שטמפר 12 בפסג'

 העצמאות 48

 שרת 2
 שוק מקורה 18 

 הבנים  3
 ברקוביץ  4

 הסתדרות  18
 הברון הירש  11

 ירושלים 120
 הרצל  20
 הגנה  120

 מרכז מסחרי איתן - ת.ד 21
 מאירהוף 8

 הפרטיזנים 11
 הציונות 1

 משעול פז  5/7
 איתן יציב 49

 ויצמן פינת יהודה לוי 7/2
 רח' רוברט סולד 14 

 שד' משה גושן 57
 שד' בן גוריון  84

 ת.ד. 836
 מורשת ישראל 15

 רוטשילד 37
 הנחשול 30
 רוטשילד  1

 הרצל 74 בפסג'
 בנימין 4

 הרצל 178
 רח' אחד העם 2
 בית הפועלים 6
 נהר הירדן 32 

 בוקעתא
 רח' אחוזה  111

 אחוזה  81
 פרישמן 32

 אלנבי 63
 שטיין שניידר  10
 אבן גבירול  138
 נחלת בנימין  31

 דיזנגוף  50 סנטר-קומה 2

כל בו מתנות 
 אילנה יונתן 
 מעשה בבד 

 אלונה ארובס 
 ב.מ.א יזמות והשקעות

 טייטלמן בע"מ 
 נביל שבאט

 מרכז התחביב והיצירה  
 מסגרות קרן, מתנות ויצירה  

 סידקית קליין 
 עיצוב ויצירה 
 צמר הכרמל

 רהיטי שלטיק 
 מוגרבי עבד 

 כל בו לאשה  
 חמיאס חוה 

 לירונית 
 אקדמיה - חנות סריגה

 דודי רבקה  
 כל בו פאני 
 אופנת יפה

 כפתור ופרח 
 וילונות אור 

 לילי  סריגי קצרין 
 מתחדשים 

 צומת הכפתורים  
 סלון לסריגה - שולה  

 פינת אור ואושר  
 זהבי רחל  

 כל בו לאישה 
 סלון רגינה 
 חוט של חן 
 חיון שלום  

 וקסלר  
 יעקב חייט

 ליז 
 מכבסת האחוזה 

 פיטנגה 
 סידקית ארזה 

 בדי לבנה 
 ליז בגדי ים וחוף בע"מ  

 מרכז הסידקית 
 צמר לך  
 שילובים

 אראם לאומנות 
 צמר גורמה 

 שרה כהן 
 התחנה 

 עילית סידקית 
 זהבה  

 חוטי זהב 
 טקסטיל עזורי יוסף )חלום(

 מאי -ארט 
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