
   
 

 

 

 DREAM CARDסניפי גרג המשתתפים בשת"פ 

 

 קפה גרג פינת גן העיר אשדוד 

 יבנה  Gקפה גרג קניון 

 קפה גרג חולון קניון פרופיט חולון 

 קפה גרג אבנת פתח תקווה 

 ם-קפה גרג מלחה י

 ם -קפה גרג סינמה סיטי י

 קפה גרג ממילא 

  ONEם -קפה גרג י

 קפה גרג מגה אור מודיעין  

 קפה גרג ביג קרית גת 

 קפה גרג אושירה כפר סבא 

 קפה גרג דיזינגוף חלבי

 קפה גרג שדרות 

 קפה גרג בילו 

 קפה גרג השדרה ב"ש 

 קפה גרג ביג אילת 

 קפה גרג מרכז אלרם ביאליק ר"ג 

 קפה גרג רחובות 

 קפה גרג רמלה עזריאלי 

 מול אילת קפה גרג אייס

 קפה גרג רננים )רעננה(

 קפה גרג עטרות 

 קפה גרג קניון חיפה -ד

 קפה גרג לב המפרץ -ד

 קפה גרג חיפה גרנד -ד

 קפה גרג מעלה אדומים 

 קפה גרג גוש עציון

 קפה גרג טבריה דנילוף 

 קפה גרג ראש פינה

 נצרת עלית -קפה גרג קניון מבנה נוף הגליל 

 קפה גרג קניון סירקין פ"ת

 ה גרג ביג עפולהקפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 קפה גרג פוריה

 קפה גרג צמח 

 קפה גרג בית שאן 

 קפה גרג נהריה ארנה 

 קפה גרג נהריה קניון ישן 

 קפה גרג ואדי ערה 

 קפה גרג רמת ישי 

 קפה גרג כפר תבור 

 קפה גרג עפולה פרנדלי 

 קפה גרג עיר ימים 

 קפה גרג קניון מרגלית עזריאלי הוד השרון 

 קפה גרג שבעת הכוכבים הרצליה

 קפה גרג ערים כפר סבא

 קפה גרג חוצות המפרץ -ד

 קפה גרג קריון קריית ביאליק

 קפה גרג איקאה קרית אתא 

 קפה גרג ביג  בית שמש 

 קפה גרג קניון עמי גבעת שמואל 

 קפה גרג גינדי ת"א 

 קפה גרג עכו עזריאלי

 ה גרג קניון דרך הים עתליתקפ

 קפה גרג מתחם התחנה ת"א

 קפה גרג גרנד ב"ש

 קפה גרג רמי לוי עטרות ירושלים

 קפה גרג בית רימון

 קלנסואה –קפה גרג לב השרון 

 כפ"ס Gקפה גרג 

 קפה גרג כרמיאל

 קפה גרג אריאל

 נס ציונה  קפה גרג קניות

 קפה גרג קניון השרון נתניה

  BIG FASHIONקפה גרג נצרת עלית 
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 ית חייםיקפה גרג קר

 ית אתאיקפה גרג העצמאות קר

 קפה גרג עתלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


