
סניפי רשת גרג 

הסניף

סניף קריית חיים

 04 – 8729999,  קריית חיים, 20י אילת "אח' רח

סניף קריון

 קרית ביאליק192דרך עכו חיפה 

סניף  לב המפרץ 

קניון לב המפרץ 

 סניף קניון חיפה

קניון חיפה

א"סניף דיזנגוף סנטר ת

'קומה ב' בנין צפוני כניסה ד-דיזנגוף סנטר

  (כשר)סניף קרית אתא 

  קרית אתא,57-העצמאות " רח  

עפולה פרנדלי

("העמק" ליד בית חולים)בעמק  G-מתחם  ,

  מתחם-צ "סניף ראשל  G-TWO 

 5-ילדי טהרן" רח  ראשלצ

  (כשר)סניף רעננה

קניון רננים 

סניף חוצות המפרץ 

     חיפה8החרושת    " רח

גרג נצרת ביג

נצרת עלית/ כביש עוקף נצרתBIG Fashionמתחם 

גרג כפר סבא

 כפר סבאG מתחם 301וייצמן , רח

גרג פוריה

BIGצומת פוריה מתחם 

 (כשר)סניף חדרה 

http://www.rest.co.il/sites/Default.asp?txtRestID=9238&txtSR=1


קניון לב חדרה 

סניף גרנד קניון חיפה

קניון גרנד קניון חיפה

סניף שבעת הכוכבים 

קניון שבעת הכוכבים הרצליה 

סניף כרמיאל 

מתחם ביג כרמיאל 

שמונה.סניף ק

 8קניון 

סניף ראש פינה 

 ראש פינה5התפוח 

סניף נצרת 

נצרת - קניון וואן 

ממילא

 ירושלים6יצחק קריב 

סניף פרדס חנה 

 פרדס חנה1תדהר 

סניף עיר ימים 

בני ברמן נתניה

ת הגדול קניון אבנת "קניון פ

ת" פ72זאב זבוטינסקי 

קניון סירקין 

ת" פ9אלעזר פרידמן 

יוקנעם 

 יקנעם2התמר 

נתיבות 

 נתיבות5בעלי המלאכה 

קניון השרון 

 נתניה60הרצל 

עכו עזריאלי 

 עכו2החרושת 

קניון הנגב באר שבע 

ש"קניון הנגב ב



פרופיט חולון 

 חולון38המרכבה 

רק מועדון שלך-אילת מלכת שבא 

 אילת19עופר מלכת שבא פעמי השלום 

אשדוד גן העיר

 אשדוד1הגדוד העברי 

רק מועדון שלך-  פארק הקרח  

 אילת8קאמפן 

גרג עפולה הכשר

 עפולה13השוק 

ירושלים - מלחה 

 ירושלים1דרך אגודת ספורט ביתר 

צמח 

מתחם מול כנרת

קריית גת 

 קרית גת3דרך הדרום 

בית שמש 

 בית שמש1שדרות יגאל אלון 

באר שבע גרנד קניון 

ש" ב125שדרות דוד טוביהו 

קניון נהריה בריטיש 

 נהריה2אירית 

טבריה דנילוף ביג 

 טבריה1יהודה הלוי 

מודיעין  עזריאלי

 מודיעין2לב העיר 

סינימה סיטי ירושלים 

 ירושלים10שדרות יצחק רבין 

רק מועדון שלך- ביג אילת 

 אילת20הסתת 

קניון שרונים - הוד השרון 

 הוד השרון2הרקון 

ירושלים - קניון הדר 



 ירושלים26פייר קינג 

 

 ירושלים 1סנטר 

 ירושלים43ירמיהו 

בית שאן 

 בית שאן1שדרות מנחם בגין 

גבעת שמואל 

 גבעת שמואל30שדרות מנחם בגין 

רמלה

 רמלה1שדרות דוד רזיאל 

ארנה נהריה 

 נהריה1בן צבי 

ירכא 

Gaya Center complex

ציק פוסט 

 חיפה111דרך בר יהודה 

יבנה 

 יבנה9הקישון 

 

גרג שדרות 

 שדרות1דרך מנחם בגין 

נס ציונה

 נס ציונה53האירוסים 

גרג גוש עציון 

קניון הרים צומת גוש עציון

ואדי ערה 

ערערה

מודיעין ישפרו 

 מודיעין5שדרות המלאכות 

כיכר ספר - גרג קיטשן 

 חיפה110שדרות מוריה 

גרג כפר תבור 

 כפר תבור2בזלת 

גרג אריאל 

 אריאל5הבנאי 

גינדי תל אביב 



 תל אביב96חשמונאים 

גרג עתלית 

 עתלית2דרך הים 

גרג קלנסוואה 

קאלנסוואה

גרג משתלה 

77כביש 

גרג קסטינה 

ביג קסטינה

באקה אל גרביה

סירונית

אופקים

הכרם ירושלים

ים המלח


