
שעות פעילות   כתובת  טלפון  שם הסניף
  ה -א

שעות 
  ו-פעילות 

שעות פעילות 
  שבת

  מעליות
  ( יש/ אין)

  חניית  נכים
  (יש/ אין)

נוהל 
  )פינוי(קיים/הוסבר

נגיש (כן/ 
  לא)

באג הוד 
 09-7484847 השרון

 3בוטינסקי ´ז
 09.30-21.30 הוד השרון

09.00-
15.00 

כשעה לאחר 
צאת השבת 

 כן נשלח יש יש 22:30עד 

באג נמל תל 
 03-5477379 אביב

 1יורדי הסירה 
 10.00-22.00 ) ת"א8(האנגר 

9.30-
 לא נשלח יש אין 10:00-22:00 16.00

באג כפר סבא 
 9.30-21.30 כ"ס 14כצנלסון  09-7656333 ערים

9.00-
15.00 

חצי שעה אחרי 
 -צאת שבת
 כן נשלח יש יש 22.30

באג גלילות 
 03-6352213 סינמה סיטי

סינמה סיטי 
 09.30-23.00 גלילות

10:00-
 כן נשלח יש יש 10.00-23.00 23.00

 09.00-21.00 ת"א 14ויצמן  03-6958398 באג איכילוב
09.00-
 כן נשלח יש יש סגור 15.00

 09-7735881 באג שרונים
הוד  2הרקון 

 09.30-22.00 השרון
09.00-
16.00 

כשעה לאחר 
צאת השבת 

 כן נשלח יש יש 22.30 עד

באג 
אונברסיטה 

 03-7292345 דיונון -ת"א

בניין מיטשל, 
אוניברסיטת תל 

 08:00-20:00 אביב
09:00-
 לא נשלח אין אין סגור 14:00

באג רמת 
 09.30-21.30 8איינשטיין  03-6437012 אביב

09.00-
14.30 

כשעה לאחר 
צאת השבת 

 כן נשלח יש יש 22.30 עד

 סבא כפר באג
G 09-7680742  09.30-22.00 כ"ס 301ויצמן 

09.00-
15.00 

כשעה לאחר 
צאת השבת 

 כן נשלח יש יש 23.00עד 



שעות פעילות   כתובת  טלפון  שם הסניף
  ה -א

שעות 
  ו-פעילות 

שעות פעילות 
  שבת

  מעליות
  ( יש/ אין)

  חניית  נכים
  (יש/ אין)

נוהל 
  )פינוי(קיים/הוסבר

נגיש (כן/ 
  לא)

 03-5096155 באג ירקונים
ירקונים פאוור 

 09.30-22.00 סנטר
09.00-
 לא נשלח יש אין 10.00-22.00 15.00

 03-5512916 בת ים -באג 
בת  92יוספטל 
 09.30-21.30 ים

09.30-
15.00 

כשעה לאחר 
-צאת שבת
 כן נשלח יש יש 22.30

באג דיזינגוף 
 09.00-22.00 ת"א 50דיזנגוף  03-5288281 סנטר ת

10.00-
 לא נשלח יש אין סגור 14.45

באג פתח 
 03-9244111 תקוה

 76בוטינסקי ´ז
 10.00-22.00 פ"ת

09.00-
14.30 

כשעה לאחר 
צאת השבת 

 כן נשלח יש יש 23.00 עד

קניון  -באג 
רמת  -איילון 

 03-5703459 גן

אבא הלל סילבר 
(שער  301

 09.30-22.00 אביב) רמת גן
09.00-
15.00 

כשעה לאחר 
--צאת שבת
 כן נשלח יש אין 23:00

 03-7362572 באג קרית אונו
 37שלמה המלך 
 09.30-21.30 קרית אונו

09.00-
15.00 

לאחר   כשעה
צאת השבת 

 לא נשלח יש אין 22.30 עד

 03-6329066 באג סביונים
 3משה דיין 
 09.30-21.30 סביונים

09.00-
14.30 

כשעה לאחר 
צאת השבת 

 כן נשלח יש אין 22.30עד 

עזריאלי  -באג 
 09.30-22.00 דרך השלום ת"א 03-6913751 תל אביב -

09.30-
15.00 

כשעה לאחר 
צאת השבת 

 כן נשלח יש יש 23.00ועד 



שעות פעילות   כתובת  טלפון  שם הסניף
  ה -א

שעות 
  ו-פעילות 

שעות פעילות 
  שבת

  מעליות
  ( יש/ אין)

  חניית  נכים
  (יש/ אין)

נוהל 
  )פינוי(קיים/הוסבר

נגיש (כן/ 
  לא)

 09-7439011 באג רננים
 2המלאכה 
 10.00-21.30 רעננה

09.00-
15.00 

לאחר   כשעה
צאת השבת 

 כן נשלח יש יש 22.30 עד

 09-9578824 באג הרצליה

שבעת ´ שד
 8הכוכבים 
 10.00-21.30 הרצליה

09.00-
 כן נשלח יש יש 10.00-22.00 15.00

 03-5012395 באג חולון
 7גולדה מאיר 

 09.30-22.00 חולון
09.00-
15.00 

כשעה לאחר 
צאת השבת 

 כן נשלח יש יש 23.00עד 

 03-7329965 באג גבעתיים
 71ויצמן 

 09.30-22.00 גבעתיים
09.00-
15.30 

כחצי שעה 
לאחר צאת 
השבת עד 

 כן נשלח יש יש 23.00

 -בסט מובייל 
תל  -דיזינגוף 
 03-6705265 אביב

דיזינגוף סנטר, 
 1קומה  2שער 

ליד כלי זמר. 
 09.30-21.00 ת"א

09.30-
 לא נשלח יש אין סגור 15.00

 -בסט מובייל 
 09-8332848 הרצליה

ליד  35סוקולוב 
'פיצה עגבניה 

 09.30-20.30 הרצליה
09.00-
 לא נשלח אין אין סגור 14.30

 -בסט מובייל 
 כפר סבא

074-
7551520 

 14התע"ש 
 09.30-19.30 קומת כניסה כ"ס

09.00-
 לא נשלח אין אין סגור 14.30

-בסט מובייל
 08-8521060 רמלה

 Bשער  2קומה 
ליד 'קפה נאמן'. 

 09.30-22.00 רמלה
09.00-
15.00 

כחצי שעה 
-לאחר מוצ"ש

 לא נשלח אין אין 23.00



שעות פעילות   כתובת  טלפון  שם הסניף
  ה -א

שעות 
  ו-פעילות 

שעות פעילות 
  שבת

  מעליות
  ( יש/ אין)

  חניית  נכים
  (יש/ אין)

נוהל 
  )פינוי(קיים/הוסבר

נגיש (כן/ 
  לא)

-בסט מובייל 
קניון איילון 

 03-5668687 רמת גן

קומה ראשונה 
ליד שיפודי 
התקווה מול 
 09.30-22.00 זארה. רמת גן

09.30-
15.00 

כשעה לאחר 
 כן נשלח יש אין 23.00-מוצ"ש

 פון תקשורת
077-

3212703 
, 11בן גוריון 

 09:30-19:00 גבעת שמואל
09:30-
 לא נשלח אין אין סגור 13:00

מ.ליאן 
 11:00-22:00 טירה 508941096 תקשורת

16:00-
 לא נשלח אין אין 11:00-22:00 22:00

 03-9011096 מיחשוב פור יו
בית גרמה, שבזי 

 10:00-19:00 ראש העין 60
10:00-
 לא נשלח אין אין סגור 14:00

B-Digital 
077-

5509419 
, 47אריה שנקר 

 09:30-19:00 חולון
09:30-
 לא נשלח אין אין סגור 14:00

 אביב פון

036167733/ 
050-

7788669 
, 75ג'בוטינסקי 
 09:30-19:00 בני ברק

09:30-
 לא נשלח אין אין סגור 14:00

מ.ו. עאמר 
 לא נשלח אין אין 10:00-19:00 סגור 10:00-19:00 כפר קאסם 03-7447683 באהר

 סל מי סל בעמ
074-

7015197 
, 60סוקולוב 

 10:00-19:00 רמת השרון
10:00-
 לא נשלח יש אין סגור 14:00



שעות פעילות   כתובת  טלפון  שם הסניף
  ה -א

שעות 
  ו-פעילות 

שעות פעילות 
  שבת

  מעליות
  ( יש/ אין)

  חניית  נכים
  (יש/ אין)

נוהל 
  )פינוי(קיים/הוסבר

נגיש (כן/ 
  לא)

אס אמ טייבה 
 לא נשלח אין אין 10:00-17:00 סגור 10:00-17:00 טייבה 97938666 תקשורת

JHA 
מובאילי) )

אגבריה עלי 
 לא נשלח אין אין 10:00-20:00 סגור 10:00-20:00 אום אלפחם 04-6113007 מוחמד

 587505550 סימפוניה
 49רבי עקיבא 
 09:00-19:00 בני ברק

09:00-
 לא נשלח אין אין סגור 13:00

 אור מובייל
072-222-

4070 

 1שד' רחבעם 
השומרון" "קניון 

 10:00-20:00 קרני שומרון
10:00-
 נגיש נשלח יש יש סגור 15:00

 506751751 קוויק פון

תחנת רכבת 
סבידור (מרכז) 

 09:00-22:00 אביב-תל
09:00-
 נגיש נשלח יש אין סגור 14:00

אקספרס 
תקשורת 

 לא נשלח אין אין 10:00-22:00 סגור 10:00-22:00 כפר ג'ת 046382291 ומסחר

 10:00-20:00 בת ים 71הרצל  36732222 פון מאסטר
10:00-
 לא נשלח אין אין סגור 15:00

טיק טק 
 775009065 תקשורת

, 58כצנלסון 
 10:00-20:00 גבעתיים

10:00-
 לא נשלח אין אין סגור 15:00



שעות פעילות   כתובת  טלפון  שם הסניף
  ה -א

שעות 
  ו-פעילות 

שעות פעילות 
  שבת

  מעליות
  ( יש/ אין)

  חניית  נכים
  (יש/ אין)

נוהל 
  )פינוי(קיים/הוסבר

נגיש (כן/ 
  לא)

smart call 545545999 לא נשלח אין אין 10:00-20:00 סגור 10:00-20:00 כפר ערערה 

  שיינקום
תל  9שיינקין 

 09:00-20:00 אביב
09:00-
 לא נשלח יש אין סגור 15:00

 585403030 א.י תקשורת
תל  108לוינסקי 

 10:00-22:00 אביב
10:00-
 נגיש נשלח יש יש סגור 15:00

אייפיקס 
 97739940 הרצליה

 1אבא אבן 
 10:00-20:00 הרצליה

10:00-
 לא נשלח אין אין סגור 15:00

 03-9455455 54מובייל 
 54אוסישקין 

 09:30-20:00 רמת השרון
09:30-
 לא נשלח אין אין סגור 14:30

אי באג 
פתרונות 

 773004607 אחסון

-תחנת דלק 
"דלק" ניצני עוז, 

 10:00-18:00 קלנסואה
10:00-
 לא נשלח אין אין סגור 14:00

 

 


