
 

 

 

 כתובת משווק\שם חנות עיר

 רחוב ראשי אלין תקשורת אום אל פאחם

 2קומה  39הרצל  שרות לקוחות 019mobeli אופקים

 בקניון 120אליהו סעדון  אפליקציה סנטר אור יהודה

 79בן פורת  שלום מובייל  

 בקניון 1שדרות הנשיא  Leon mobile עקיבאאור 

 204שדרות הנשיא  טל מובייל   

  z mobile  1העליה 

 אל כהן פינת חנה סנש הדרת תקשורת אזור

 2שדרות התמרים  מורס אילת

  G&s   7סיני 

 9רמבם  תפוח תיקונים אלעד

 מרכז מסחרי סיטי פון אריאל

 2שבי ציון  פיקס פון אשדוד

 11רוגוזין  פוןקול    

 במרכז המסחרי 18דוד המלך  פון סנטר  

 קנייון לב 40הסתדרות  אלפא סלולר אשקלון

 44הרצל  מרכז הדיו  

  win mobile  13הרצל 

 2עלית הנוער  ג מחשבים וסלולר-א-מ  

 רחוב ראשי ראמי תקשורת באקה אל גרביה

 16קרן היסוד  סמס לי באר יעקב

 גולובוס מקס- 25יצחק נפחא  019mobeli באר שבע

 תחנה מרכזית  עולם הסלולר  

 29ירושלים הבירה  סלולר ומחשבים Bam בית שאן

 כיכר נוימן מולאן בית שמש

 143רבי עקיבא  נס תקשורת בני ברק

 37עזרא  מעבדה  

 11מנחם בגין  פון סנטר בני עייש

 16אל זהור   I fix בסמת טבעון

 55בלפור   Pele Change בת ים

 45בלפור  אלפא פון  

 64העצמאות  אלפא פון  

 22רוטשילד  אלפא פון  

 10קדרון  גבעת הסלולר גבעת זאב

 מרכז אמי פסטקור גבעת שמואל

 7סירקין  usa גבעתים

  mobile store  43כצנלסון 

 9הבילוים  דוקטור פון גדרה

  small talk  105בן גוריון 

 גיסר אל זרקא אלמגד תקשורת גיסר אל זרקא

 דבוריה פון אפ סטון דבוריה

   

 קניון פרץ סנטר גיים פון                                                                          



 

 

 
 דימונה

 מרכז מסחרי עולם הסלולר  

 77רמתיים  סלולרי לי הוד השרון

 10הבנים  סלולר השרון  

 39חבצלת השרון  אייפיקס הרצליה

 2בן גוריון  דר פון  

  in&cellular 42כצנלסון 

 51המיסדים  זונט פתרונות מחשוב זכרון יעקב

 56המיסדים  פון שופ  

  2השמורה  קאבר שופ  

 1סמטת רודין  סמסם חדרה

  victoria  1הנשיא 

 36צהל  אוטו פון  

 70הגיבורים  הלו  

 81סוקלוב  נואר איפון חולון

 1המעפלים  בית הדיו והסלולר  

 רחוב ראשי ליד המקסקני יעקוב אלהואשלה  חורה

 1ההגנה  טוויטי סלולר חיפה

  4דרך הים  שי פון   

 הדר 35הרצל  י. תקשורת  

 114מוריה מ.צ.ש תקשורת  

 28נתנזון  ארטפון  

 17הסתדרות  המעבדה חצור 

 1בן גוריון  גטפון  טבעון

 2ירקון  ביג פון טבריה

  AKR 5יוחנן בן זכאי  מחשבים 

 הנשיא ויצמן מרכז הסלולר והמחשב  

 ליד המסגד הגדול עלי תקשורת   טייבה

 רחוב ראשי כניסה צפונית הרון הרון תקשורת    

 רחוב ראשי כניסה צפונית מנאר תקשורת    

 39הרצל  תיקונים טירת הכרמל

 רחוב ראשי פדיל מודיקס טמרה

 16הדוגית  המעבדה יבנה

 1סחלב  פיזנטי  

 5מבני התעשיה  סופר יבנאל יבניאל

 קניון סביונים hallo hallo יהוד

 46סעדיה חתוכה  פון טק  

 gקניון  אוקטופס יוקנעם

 4התמר  אספרסו פון  

 במרכז המסחרי פוניהsim ירוחם

 55עזה  בית הסמארטפון ירושלים

 61בורוכוב  פוינטפיקס   

 תלפיות בקניון הדר סמארטפון  

 )כיכר הדידקה( 5פינס  הדוידקה סלולר  

 שער שכם דר איפון מזרח ירושלים



 

 

  mm שועפאט קניון אלאבראג 

 הארון אלרשיד אלסוריה  

 רחוב ראשי מחמוד כאבול

 קניון חנות סלולר של אחמד כסיפה

 6שרת  מומנטו מדיה כפר יונה

 רחוב ראשי תקשורת אלעין מנדאכפר 

 Gקניון  Gמגה פון  כפר סבא

 60ויצמן  מגה פון   

 רחוב ראשי נביל מהדי תקשורת כפר קנא

 רחוב ראשי אבו האני כפר קרע

 92קק"ל  גט פון כרמיאל

 31לילך  סל פרו  

 4ההגנה מסטר פון  

 בקניון 1שדרות הצינות  ביג פון לוד

 1הצינות  סופר פון  

 56אינשטיין  איוטק  

 30צה"ל  סופר מובייל  

 12הזית  l.i.n com מגדל העמק

 פרץ סנטר אוטו פון  

 קניון לב העמק אוטו פון   
-מכבים-מודיעין

 במרכז המסחרי 21צאלון  Sms רעות

 קניון צים סנטר S.M.T מעלות

  Navigator  מרכז מסחרי ישן 19הרב קוק 

 ראשי רחוב אלאא תקשורת מראר

 33הגעתון  סטארטאפס  נהריה

 20הגעתון  סיטי פון  

  Mobilefix   46הרצל 

 12ויצמן  אפליקציה פתרונות סלולרים נס ציונה

 רחוב ראשי פי סי זון נצרת

 מתחם ביג פאשן קינג פון  

 oneקניון  עולם הסלולר נצרת עילית

 7חרוד  מפגש פינתי  

 מרכז קניות רסקו גטפון   

 מרכז שופ פון הצפון  

 ליד הדואר 16דרך השלום  הפלאפון נשר

 1שוק הישן סמילו  עולם הסלולר נתיבות

 9נחמיה וינר   sky phone נתניה

 2השהם  דימה סלולר  

 1גולוב  עידן פון  

 12שער הגיא  ניסן פון  

 רחוב ראשי ארווד& בהאא עוספיא

 35בן עמי  מלפון עכו

 22הארבעה דרך  גטפון  

  Gsm service  19העצמאות 

 20ארלוזרוב  סגנון וצליל עפולה



 

 

 34יהושוע  פינת רחוב  

 קניון העמקים אוטו פון  

 37בן יאיר  change ערד

 רחוב ראשי מגיק תקשורת ערערה

 מול מרפאת הכללית עמיד תקשורת ערערה בנגב

 99הלוחמים  דור הסלולר עתלית

  RUNCELL  דרך היםקניון 

 רחוב ראשי מרכז הסלולר פורדיס

 100הדקלים  דידו סלולר  פרדס חנה כרכור

 2הנחיליות  ניו פון  

 17חוובי ציון  019mobeli פתח תקווה

 34לוחמי הגטאות  בן הרוש מחשבים ואלקטרוניקה  צפת

 96ירושלים  דיגיטלי  

 17האומן  שש בש קיסריה

 רחוב ראשי עבוד תקשורת  

 קניון קצרין סמרטפיקס קצרין

 40שלמה כהן  מובייל סטייל קרית אונו

 5ירושלים  מפגש ירושלים  

 זבולון  מרכז הדיו והסלולר קרית אתא

 59העצמאות  קריות פון  

  D&F mobile store  72העצמאות 

 11שד ירושלים  (436מגה פון קריית ביאליק ) קרית ביאליק

 16היסוד קרן  מ.צ.ש תקשורת  

  MIX PHONE  84קרן היסוד 

 64קרן היסוד  קומפיקס  

 מול התחנה המרכזית  שי פון קרית גת

 2כברי  מלפון קרית חיים

 10אח"י  נטו סלולר  

  8משה שרת  קינג פון תקשורת  קרית ים

  D&F mobile store   מרכז ניצן( 9מרדכי נמיר( 

 84בן גוריון  s.m.t קרית מצקין

 30גושן  מ.צ.ש תקשורת  

 91תל חי  דוקטור סל  קרית שמונה

 קניון נחמיה )דוכן( המעבדה  

 18דרך הציונות  sim phone ראש העיין

 1ביאליק  אוראל פון ראשון לציון

  irmobile   16יהודה לייב פינסקר 

 9שלמה המלך  מרפאת הסלולר   

 רחוב ראשי במרכז המסחרי אליאס תקשורת רהט

 173הרצל  מילניום רחובות

 174הרצל  מחשבים וסלולר  

 168הרצל  פלא הפלאפונים  

 רחוב ראשי נור פון ריינה

 הרצל  buy mobeili רמלה

 קניון עזראלי סמס לי  

 72הרצל  עולם התקשורת   



 

 

 67ביאליק  019mobeli רמת גן

 105שבטי ישראל  עולם הסלולר רמת השרון

 39 סוקלוב מפגש טל  

 street mallקניון  פון הצפון רמת ישי

  on off  4אקליפטוס 

 קניון רננים רון פון רעננה

 125אחוזה  סימפון  

 רחוב ראשי  חנות סלולר פתחי אבו עאדרה שגב שלום

 31הרצל  פיקס סלולר שדרות

 161עמק אילון  פליי פון שוהם

 30עמק אילון  קליק סנטר  

 שפרעם יעוץ תקשורת דעדוס שפרעם

 64ההגנה  דניאל פון יפו-תל אביב

  R.mobile  75אלנבי 

 129דיזנגוף  פון פון  

 77נחלת בנימין  סלולר בנחלה  

 83רמת החייל ק"ם  סמארט לאב  

 8אהרון בקר  מגה פון   

 ליד הדואר  שריף תל שבע
 


