עיר

שם חנות \ משווק

כתובת

אום אל-פחם

אלין תקשורת

רחוב ראשי  ,אום אל-פחם

אור יהודה

שלום מובייל

בן פורת  ,79אור יהודה

אור עקיבא

טל מובייל

שדרות הנשיא ויצמן  ,204אור עקיבא

אור עקיבא

Z-mobile

העלייה  ,1אור עקיבא

אור עקיבא

Leon mobile

שדרות הנשיא )קניון(  ,אור עקיבא

אזור

הדרת תקשורת

אלי כהן )פינת חנה סנש(  ,2אזור

אילת

Call My

סיני  ,7אילת

אילת

מורס

שדרות התמרים  ,107אילת

אלעד

פיצוחי אלעד

שמעון בן שטח  ,10אלעד

אריאל

סיטי פון

אריאל יהודה )מרכז מסחרי רובע א'(  ,6/9אריאל

אשדוד

קול פון

רוגוזין  ,11אשדוד

אשדוד

פיקס פון

שבי ציון  ,2אשדוד

אשדוד

פון סנטר

דוד המלך  ,18אשדוד

אשקלון

מ-א-ג מחשבים וסלולר

עליית הנוער  ,2אשקלון

אשקלון

Win Mobile

הרצל  ,13אשקלון

אשקלון

אדוונס טק )אשקלון(

הרצל  ,1אשקלון

אשקלון

G mobile

הרצל  ,17אשקלון

אשקלון

טופ פון מרינה

מרינה  ,1אשקלון

באקה אל-גרביה

ראמי תקשורת

כביש ראשי  ,באקה אל-גרביה

באר יעקב

סמס לי

קרן היסוד  ,8באר יעקב

באר שבע

עולם הסלולר

בתוך התחנה המרכזית  ,באר שבע

באר שבע

אביה פון

מבצע יואב )קניון אביה(  ,49באר שבע

באר שבע

Fast Phone

קניון שאול המלך שאול המלך  ,12באר שבע

עיר

שם חנות \ משווק

כתובת

באר שבע

Fast Phone

מרכז אורן  ,באר שבע

בית שאן

בית הנרגילה

ירושלים הבירה  ,52בית שאן

בית שאן

ומחשבים סלולר Bam

ירושלים הבירה )מול מאפיית בונז'ור(  ,29בית שאן

בית שמש

מולאן המרכז למיגון ותקשורת

ככר נוימן  ,בית שמש

בני ברק

נס תקשורת

רבי עקיבא  ,143בני ברק

בני ברק

דיו פרינט

רבי עקיבא  ,18בני ברק

בסמת טבעון

i-fix

אל זהור  ,16בסמת טבעון

בת ים

אלפא פון

העצמאות  ,64בת ים

בת ים

אלפא פון

בלפור  ,45בת ים

בת ים

אלפא פון

רוטשילד  ,22בת ים

גבע כרמל

סים מעבדה לתיקון סלולרים

בככר שמאלה אחרי  500מטר ימינה  ,גבע כרמל

גבעת זאב

גבעת הסלולר

קדרון  ,10גבעת זאב

גבעת שמואל

פסטקור מובייל

מרכז אמי  ,גבעת שמואל

גבעתיים

טוטו  -סופר קלאסיקו

כצנלסון  ,109גבעתיים

גדרה

Small talk

שד' בן גוריון  ,105גדרה

גדרה

דוקטור פון

הבילויים  ,9גדרה

דבוריה

פון אפ סטון

 , .דבוריה

דימונה

עולם הסלולר

מרכז מסחרי דימונה  ,1דימונה

הוד השרון

סלולר השרון

הבנים  ,10הוד השרון

הוד השרון

סלולרי-לי

רמתיים  ,77הוד השרון

הוד השרון

הוד פון

דרך רמתיים  ,62הוד השרון

הוד השרון

צחי ארז מובייל סטייל

דרך רמתיים  ,92הוד השרון

הרצליה

דוקטור פון

בן גוריון  ,2הרצליה

עיר

שם חנות \ משווק

כתובת

הרצליה

אייפיקס

חבצלת השרון  ,39הרצליה

זכרון יעקב

סמארט פוינט

הנדיב  ,13זכרון יעקב

חדרה

Victoria

הנשיא  ,36חדרה

חדרה

הלו

הגיבורים  ,70חדרה

חדרה

סמסם  -קיוסק

סמטת רודין  ,1חדרה

חדרה

אוטו-פון

צהל  ,35חדרה

חולון

jumbo phone

דב הוז  ,57חולון

חורה

יעקוב אלהואשלה

ראשי ליד המקסיקני  ,חורה

חיפה

טוויטי סלולר

מול מלון לאונרדו  -ירון  , 0544818234חיפה

חיפה

טאצ' תיקונים חכמים

פלימן קניון חיפה למטה בחניון  ,4חיפה

חיפה

ארטפון

נתנזון  ,- 28חיפה

חיפה

אילן כלבו לרכב

אח"י אילת  ,65חיפה

טבריה

ביג פון עיר

ירקון  ,2טבריה

טבריה

מרכז הסלולר והמחשב

הנשיא וייצמן טבריה עילית  ,טבריה

טבריה

מחשבים AKR

יוחנן בן זכאי  ,5טבריה

טייבה

הרון הרון תקשורת

רחוב ראשי כניסה צפונית  ,טייבה

טייבה

מנאר תקשורת

רחוב ראשי כניסה צפונית  ,טייבה

טייבה

עלי תקשורת

ליד המסגד הגדול  ,טייבה

טירה

סמארה תקשורת

קניון סמארה רח' טארק עבד אלחי  ,טירה

טירת כרמל

קול אלקטריק

הרצל  ,39טירת כרמל

טמרה

פדיל מודיקס

רחוב ראשי  ,טמרה

טמרה

הודה פון

רחוב ראשי  ,טמרה

יבנאל

סופר יבנאל

מבני תעשייה  ,5יבנאל

עיר

שם חנות \ משווק

כתובת

יבנה

אקספרס מובייל

דואני קניון לב יבנה  ,20יבנה

יהוד-מונוסון

פון טק

חתוכה סעדיה  ,46יהוד-מונוסון

יהוד-מונוסון

hallo hallo

משה דיין קניון סביונים  ,1יהוד-מונוסון

יקנעם עילית

אוקטופוס

התמר קניון  ,4 Gיקנעם עילית

יקנעם עילית

אוטו-פון

התמר קניון  ,4 Gיקנעם עילית

יקנעם עילית

אספרסו פון

התמר  ,4יקנעם עילית

ירוחם

פוניה SIM

מרכז מסחרי  ,8ירוחם

ירושלים

דיגיטל סנטר החנות הכתומה

כנפי נשרים גבעת שאול  ,35ירושלים

ירושלים

פלא קשר

פינס  ,5ירושלים

ירושלים

כהן טק

כנפי נשרים  ,20ירושלים

ירושלים

פיקס מיקס מובייל

מאיר גרשון  ,36ירושלים

ירושלים

פלא אור

פינס  ,4ירושלים

ירושלים

כספי פון

הפסגה  ,8ירושלים

ירושלים

מרכז הדיגיטל

כנפי נשרים  ,25ירושלים

כאבול

מחמוד

רחוב ראשי  ,כאבול

כסיפה

קניון אחמד

קניון  ,כסיפה

כפר יונה

מומנטו מדיה

שרת  , 6כפר יונה

כפר כנא

נביל מהדי תקשורת

רחוב ראשי  ,כפר כנא

כפר מנדא

תקשורת אלעין

רחוב ראשי  ,כפר מנדא

כפר סבא

מגה פון G

ויצמן קניון  ,301 Gכפר סבא

כפר סבא

ל.ר מובייל

הנביאים  ,11כפר סבא

כפר קאסם

טוק אנד גו

ליד כיכר המגדל  ,כפר קאסם

כפר קרע

אבו האני תקשורת

רחוב ראשי  ,כפר קרע

עיר

שם חנות \ משווק

כתובת

כרמיאל

גט פון

קק"ל  ,92כרמיאל

כרמיאל

דיג'ימקס טלקום

קניון לב כרמיאל  ,כרמיאל

כרמיאל

מאסטר פון

ההגנה  ,4כרמיאל

כרמל

ארווד טליפון

כביש ראשי  ,כרמל

לוד
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הציונת  ,1לוד

מגאר

אלאא תקשורת

רחוב ראשי  ,מגאר

מגדל העמק

אוטופון

קניון לב העמק קומה  , 2מגדל העמק

מגדל העמק

אוטופון פרץ סנטר

קניון פרץ סנטר  ,1מגדל העמק

מגדל העמק

L.I.N. Com

הזית  ,12מגדל העמק

מודיעין-מכבים-רעות

SMS

צאלון  ,21מודיעין-מכבים-רעות

מעלות-תרשיחא

המוזיקה לב s.m.t -

קניון צים סנטר  ,מעלות-תרשיחא

מעלות-תרשיחא

Navigator

הרב קוק מרכז מסחרי ישן  ,19מעלות-תרשיחא

נהרייה

סטארטאפס

הגעתון  ,33נהרייה

נהרייה

בנטוב תקשורת

ההגנה  ,29נהרייה

נהרייה

MobileFix

הרצל  ,46נהרייה

נהרייה

סיטי פון

הגעתון  ,20נהרייה

נס ציונה

אפליקציה פתרונות סלולריים

ויצמן  ,12נס ציונה

נצרת

קינג פון

מתחם ביג פאשן  ,נצרת

נצרת

פי .סי .זון

רחוב ראשי 76א ,44465נצרת

נצרת עילית

פון הצפון

מרכז שופ  ,נצרת עילית

נצרת עילית

עולם הסלולר

קניון  oneדוכן למטה  ,נצרת עילית

נצרת עילית

גטפון

מרכז קניות רסקו  ,נצרת עילית

נצרת עילית

מפגש פינתי

חרוד  ,7נצרת עילית

עיר

שם חנות \ משווק

כתובת

נשר

הפלאפון

דרך השלום  ,16נשר

נתיבות

עולם הסלולר

יוסף סמילו  ,25נתיבות

נתניה

ניסן פון

שער הגיא  ,12נתניה

נתניה

sky phone

נחמה וינר  ,9נתניה

נתניה

smoke phone

הרצל  ,46נתניה

נתניה

ערן סלולר

גולומב  ,1נתניה

עכו

Gsm Service

בן עמי  ,55עכו

עכו

פרפקט

בן עמי  ,35עכו

עפולה

סגנון וצליל

ארלוזרוב  ,20עפולה

עפולה

אוטו-פון

קניון עמקים  ,עפולה

עפולה

פינת רחוב  -קיוסק

יהושוע חנקין  ,34עפולה

ערד

Change M.Z

בן יאיר  ,37ערד

ערערה

מג'יק תקשורת

רחוב ראשי  ,766548776ערערה

ערערה-בנגב

עמיד תקשורת

מול מרפאת כללית  ,ערערה-בנגב

עתלית

דור הסלולר

הלוחמים  ,99עתלית

עתלית

Runcell

קניון דרך הים עתלית  ,עתלית

פוריידיס

מרכז הסלולר

רחוב ראשי  ,פוריידיס

פרדס חנה-כרכור

דידו סלולר

הדקלים  ,100פרדס חנה-כרכור

פרדס חנה-כרכור

ניו-פון

הנחילות  ,2פרדס חנה-כרכור

פתח תקווה
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חובבי ציון  ,17פתח תקווה

פתח תקווה

קלוק

רוטשילד  ,180פתח תקווה

צפת

דיגיטלי סלולרי

ירושלים  ,96צפת

צפת

בן הרוש מחשבים ואלקטרוניקה

לוחמי הגטאות  ,34צפת

עיר

שם חנות \ משווק

כתובת

קיסריה

SOS Phone

קיסריה C center ,

קלנסווה

קרין קום תקשורת

ליד בי"ס תיכון  ,קלנסווה

קלנסווה

אייפון פלוס

מחמוד זמירו  ,קלנסווה

קצרין

סמרטפיקס

קניון קצרין קומה  , 2קצרין

קריית אונו

מפגש ירושלים

ירושלים  ,5קריית אונו

קריית אתא

קריות פון

העצמאות  ,59קריית אתא

קריית ביאליק

Mix Phone

קרן היסוד  ,84קריית ביאליק

קריית גת

שי פון

שד' העצמאות  ,58קריית גת

קריית טבעון

גטפון

ככר בן גוריון  ,1קריית טבעון

קריית ים

קינג פון תקשורת

משה שרת  ,8קריית ים

קריית מוצקין

המוזיקה לב s.m.t -

בן גוריון  ,84קריית מוצקין

קריית מוצקין

מעבדות רבמד

מרכז מסחרי רבמד  ,קריית מוצקין

קריית מוצקין

מ.צ.ש תקשורת

גושן  ,30קריית מוצקין

קריית שמונה

דוקטור סל

שדרות תל חי מול מלון הצפון  ,91קריית שמונה

ראש העין

Sim Phone

דרך הציונות  ,18ראש העין

ראשון לציון

אוראל פון

ביאליק  ,1ראשון לציון

ראשון לציון

לה-פון

סחרוב קניון הזהב  ,21ראשון לציון

ראשון לציון

irmobile

יהודה לייב פינסקר  ,16ראשון לציון

רהט

אליאס תקשורת

רחוב ראשי במרכז המסחרי  ,רהט

רחובות

קופי פון

הרצל  ,168רחובות

ריינה

נור פון

רחוב ראשי  ,5633ריינה

רמלה

עולם התקשורת

הרצל  ,72רמלה

רמת גן
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ביאליק  ,67רמת גן

עיר

שם חנות \ משווק

כתובת

רמת גן

Exclusive

הרצל  ,75רמת גן

רמת השרון

עולם הסלולר

שבטי ישראל  ,105רמת השרון

רמת השרון

מפגש טל

סוקולוב  ,39רמת השרון

רמת ישי

on off

אקליפטוס  ,4רמת ישי

רמת ישי

פון הצפון

קניון  , mall streetרמת ישי

רעננה

דוכן  019מובייל

קניון רנננים בקומת האוכל ,רעננה

רעננה

אופיר אפליקציה

אחוזה  ,102רעננה

רעננה

סימפון

קלאוזנר  ,2רעננה

שגב-שלום

חנות סלולר פתחי אבו עאדרה

כביש ראשי בכניסה  ,שגב-שלום

שדרות

פיקס סלולר

הרצל  ,31שדרות

שדרות

יצחק סלולר

בן יהודה ליד השוק  ,1שדרות

שוהם

קליק סנטר

עמק איילון  ,30שוהם

שפרעם

דעדוס יעוץ ותקשורת

כביש ראשי  ,76466457שפרעם

תל אביב  -יפו

מגן וצנה

אלנבי  ,96תל אביב  -יפו

תל אביב  -יפו

סלולר בנחלה

נחלת בנימין  ,77תל אביב  -יפו

תל אביב  -יפו

סמארט לאב

ק"ם  ,83תל אביב  -יפו

תל שבע

שריף

ליד הדואר  ,תל שבע
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