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אלמדינה 32 T DIGITAL אום אל-פחם

צומת בנימינה 1 גרמס אור עקיבא

שדרות התמרים 34 מורס אילת

שד התמרים 24 סים קפה אילת

הריף 21 עולם התקשורת אלעד

אריאל יהודה (מרכז מסחרי רובע א')

6/9

סיטי פון אריאל

רוגוזין 11 קול פון אשדוד

עלית הנוער 2 מיסטר פיקס אשקלון

בתוך התחנה המרכזית עולם הסלולר באר שבע

יהונה 30 קליק מובייל באר שבע

קניון שאול המלך שאול המלך

80

Fast Phone באר שבע

מרכז אורן 1 ממלכת הסלולר באר שבע

ירושלים הבירה (מול מאפיית בונזור) 29 Bam ומחשבים סלולר בית שאן

ככר נוימן 2 מולאן המרכז למיגון ותקשורת בית שמש

ממעזריטש 71 בי פון תקשורת סלולרית ביתר עילית

כהנמן 66 סלפון בני ברק

אהבת שלום 4 Change בני ברק

זבוטינסקי 18 עולם הרכב והסלולר בני ברק

רבי עקיבא 19 פיצוחי אמונה בני ברק

זבוטינסקי 514 מובייל פקטורי גבעת שמואל

עמישב 45 לי ולך סלולר גבעתיים

מרכז מסחרי 1 אי רפ פון דימונה

רמתיים 77 סלולרי-לי הוד השרון
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דרך רמתיים 62 הוד פון הוד השרון

מגדיאל 62 סלולר השרון הוד השרון

בן גוריון 2 דוקטור פון הרצליה

הס 36 פון פוינט הרצליה

בן גוריון בניין לב העיר 2 דר.פון הרצליה אביזרים הרצליה

הנדיב 27 פון שופ זכרון יעקב

צהל 35 אוטו-פון חדרה

רבינוביץ 11 I.N.O MEDIA חולון

נורדו 3 דיסיטיק חיפה

המלך שאול 1 מול מלון מרידיאן

על החוף

מזנון החוף חיפה

60 גולן פיקס חריש

הגליל 16 16 אביב פון טבריה

נייברג 18 קליק מחשבים וסלולר טבריה

יוחנן בן זכאי 5 AKR מחשבים טבריה

הרצל 2 צמוד לבנק לאומי טוויטי סלולר א'-ה' 9:00-19:00 ו' 9:00-15:00 טירת כרמל

מתחם אשכנזי 17 נירו פון יהוד-מונוסון

התמר 2 אוקטופוס יקנעם עילית

מרכז מסחרי 8 SIM פוניה ירוחם

התעשייה 8 Re phone ירושלים

מאיר גרשון 36 פיקס מיקס מובייל ירושלים

פינס 7 אורי פון ירושלים

אורוגוואי 3 המעבדה ירושלים

ויצמן 60 מגה פון כפר סבא



כתובת שם חנות \ משווק עיר

דולב לא ידוע

קניון פרץ סנטר 1 אוטופון פרץ סנטר מגדל העמק

שערי תשובה בנין משרד הפנים

קומה 2 בין 8:00-15:30

019 מובייל שעות פתיחה 8:30-15:30 מודיעין עילית

עמק החולה 76 קומפיוטר מודיעין-מכבים-רעות

קניון אדומים דרך קדם 5 טל פון מעלה אדומים

הגעתון 17 SMT 04-9511804 נהרייה

שדרות הגעתון 19 (msp) סלפיקס נהרייה

one קניון אוטופון תקשורת נוף הגליל

הגלבוע 1 אוטופון תקשורת מול הרים נוף הגליל

גרין בויים (מרכז מסחרי) 11 פרפקט פון נתניה

הרצל 46 smoke phone נתניה

ככר עצמאות 5 My סלולר עפולה

קהילת ציון 29 מוטור ספורט עפולה

ארלוזורוב 21 Icon mobile עפולה

חובבי ציון 22 מרכז הסמארטפונים פתח תקווה

הברון הירש 25 All Gadget פתח תקווה

הברון הירש 32 S-phone פתח תקווה

ראשון לציון 1 מובייל פקטורי פתח תקווה

פתח תקווה

ירושלים 96 דיגיטלי סלולרי צפת

כביש ראשי אבו ראס חשמל ותקשורת קלנסווה

וייצמן 24 Smart Phone קריית ביאליק

שדרות לכיש 11 רויפון קריית גת
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מרווה 1 (בקניון) Emobile קריית טבעון

שד בן גוריון 84 s.m.t - ברבמד המוזיקה לב קריית מוצקין

בן גוריון 6 גיל פון קריית מלאכי

שדרות תל חי מול מלון

הצפון 92

דוקטור סל קריית שמונה

רסקו 42 בון סולימני קריית שמונה

שבזי 155 אן איי פתרונות ראש העין

החלמונית 20 סיטי פון ראשון לציון

הרצל 136 (חבונית בדאר) 136 מרכז הפלאפונים הסלולריים רחובות

שבטי ישראל 105 עולם הסלולר רמת השרון

אחוזה 102 אופיר אפליקציה רעננה

כביש ראשי ליד העירייה דעדוס יעוץ ותקשורת שפרעם

בן יהודה 124 phone מעבדה תל אביב - יפו

סלמה 90 רשק תקשורת 10:00-18:00 תל אביב - יפו

ישה חפץ 7 הבאזז הבא תל אביב - יפו

75 i repair תל אביב - יפו

החשמונאים 119 U mobile - סלולר מעבדת תל אביב - יפו
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