
שעות פעילות  כתובת  טלפון שם הסניף
 ה -א

שעות 
פעילות 

 בשישי

שעות פעילות 
 שבת

 מעליות
 ) יש/ אין(

 חניית  נכים
 )יש/ אין(

נוהל 
 (פינוי)קיים/הוסבר

 נגיש )כן/ לא(

בסט מובייל 
 תלפיות הדר 

02-5795765 
פייר קניג 

 ירושלים  תלפיות 26
09.30-22.00 

09.00-
14.30 

 נגיש  נשלח  יש  יש  18.15-23.00

בסט מובייל מעלה 
 אדומים 

02-5324058 
קומת כניסה מול  

  'ליאור'
09.30-21.00 

09.00-
14.30 

כשעה לאחר 
 22.30-מוצ"ש

 נגיש  נשלח  יש  יש 

בסט מובייל פסגת 
 זאב 

02-6456906 
ליד  1קומה  

 שופרסל
09.30-21.00 

09.00-
14.30 

כשעה לאחר 
 22.30-מוצ"ש

 נגיש  נשלח  יש  יש 

בסט מובייל 
 מודיעין 

08-8601294 
קומת כניסה ליד 

 'סופר פארם'
09.30-22.00 

09.00-
14.30 

כחצי שעה 
-לאחר מוצ"ש

23.00  
 נגיש  נשלח  יש  יש 

בסט מובייל 
 מבשרת ציון 

02-6456901 
קומת כניסה ליד  

 'צומת ספרים'
09.30-21.00 

09.00-
14.00 

 נגיש  נשלח  יש  יש  19.00-22.00

 02-5868792 בסט מובייל מלחה 
קומה עליונה ליד 

 הסופר פארם
09.30-22.00 

09.00-
14.30 

כשעה לאחר 
 23.00-מוצ"ש

 נגיש  נשלח  יש  יש 

 נגיש  נשלח  יש  יש  09.00-17.30 סגור  09.00-17.30 3אלאספהאני  25950404 אנחנו איתך 

Gooogle 
Computers 

026563066   
בית חנינה רחוב 

דרך   1אלרדואן 
 עטרות

 נגיש  נשלח יש  אין  10.00-18.30 סגור  9.30-22.00



 
 שם הסניף

שעות פעילות  כתובת  טלפון
 ה -א

שעות 
פעילות 

 בשישי

שעות פעילות 
 שבת

 מעליות
 ) יש/ אין(

 חניית  נכים
 )יש/ אין(

נוהל 
 (פינוי)קיים/הוסבר

נגיש )כן/ 
 לא(

מאתקום סנטר 
 MTCבע"מ 

02-5865556 
 25א זהרה  רח.  

 ירושלים
 לא נגיש  נשלח אין  אין  09.00-18.00 סגור  09.00-18.00

 10.00-22.00 מודיעין 1חפץ חיים  08-8654654 מרכז הסלולר
10.00-
14.00 

 לא נגיש  נשלח אין  אין  סגור 

מרכז התקשורת בני 
 כהן 

0548454848 
 111שלוחה 

 9ר' אלעזר המודעי  
 ביתר עילית

10:00-14:00 
+ 17:00-
21:00  

10.30-
12.00 

 נגיש  נשלח אין  אין  סגור 

 26505520 סבאפון 
 9רחוב פינס 
 ירושלים

10.00-19.30 
10.00-
13.00 

 נגיש  נשלח יש  אין  סגור

 25374080 עולם הסלולר
בית  38נהר הירדן  

 שמש
11.00-22.00 

10.00-
12.30 

 נגיש  נשלח יש  אין  סגור 

 09.00-19.30  10ישעיהו  25000229 סופר פון 
09.00-
13.00 

 נגיש  נשלח יש  אין  סגור 

תקשורת בע"מ 
 JHKמלכי ישראל 

732404078 
, 10מלכי ישראל 
 ירושלים

10.00-19.00 
10.00-
14.00 

 לא נגיש  נשלח אין  אין  סגור 

Cellular Israel 25875570 
בית  15זוננפלד 

  ישראל ירושלים
 לא נגיש  נשלח אין  אין  סגור  סגור  13.15-19.00

 איזי ישראל
058-

3333555 
רחוב משה זילברג 

34 
 נגיש  נשלח יש  יש  סגור  סגור  10.00-19.30

 29968111 בית חם
מתחם המועצה קרית 

 ארבע
09.00-19.00 

09.00-
14.00 

 נגיש  נשלח יש  אין סגור 

 29965596 לדרמן אלקטרוניקה
בית  31נחל שורק 

 שמש

11.00-14.00 
- 16.00-
21.00 

10.00-
14.00 

 נגיש  נשלח יש  אין סגור 



 
 שם הסניף

שעות פעילות  כתובת  טלפון
 ה -א

שעות 
פעילות 

 בשישי

שעות פעילות 
 שבת

 מעליות
 ) יש/ אין(

 חניית  נכים
 )יש/ אין(

נוהל 
 (פינוי)קיים/הוסבר

נגיש )כן/ 
 לא(

סמארט תמיכה 
 טכנית

25606299 
ירושלים/דרך בית 

 80לחם הישנה 
 נגיש  נשלח יש  אין  12.00-21.00 סגור  10.00-21.00

 586861486 אמפון -מגן 
מסחרי שער  מרכז

 גבע בנימין-בנימין
09:30-20:00 

09:00-
14:00  

 נגיש  נשלח יש  יש  סגור 

המרכז למיגון 
 Mulanותקשורת 

25877000 
בית  1כיכר נוימן 

 שמש 
09.00-20.00 

09.00-
14.00 

 נגיש  נשלח יש  אין  סגור 

SMS - מודיעין 
077-

4566020 
 09.00-19.30 מודיעין 21צאלון 

09.00-
13.00 

 נגיש  נשלח יש  אין  סגור 

 נגיש  נשלח יש  אין  סגור  9.30-12.00 09.30-19.30 ירושלים 5פינס  02-5383943 פלא קשר 

 ם-י 58בית וגן  25023239 טונר ישראל
 10:00-
20:00 

10:00-
12:00 

 לא נגיש  נשלח אין  אין  סגור 

 -דיגיטל סנטר 
 פיקאפ

777005001 
 20כנפי נשרים 
 ירושלים

 לא נגיש  נשלח אין  אין  סגור  8.30-14.00 08.00-20.00

 9.00-19.00 אפרת 6הדקל  25337286 הלו אחי
08.00-
13.00 

 לא נגיש  נשלח יש  אין סגור 

 775356821 טונר ליין
 11בית הדפוס 
 ירושלים

10.00-20.00 
10.00-
12.30 

 נגיש  נשלח יש  יש  סגור 

 02-6503000 מסביב לשולחן
 31רחוב אליהו קורן 

 ירושלים
09.00-20.00 

09.00-
14.00 

 נגיש  נשלח יש  אין סגור 

 29965596 לדרמן אלקטרוניקה
בית  31שורק נחל 

 שמש

11.00-14.00 
- 16.00-
21.00 

10.00-
14.00 

 נגיש  נשלח יש  אין סגור 

סמארט תמיכה 
 טכנית

25606299 
ירושלים/דרך בית 

 80לחם הישנה 
 נגיש  נשלח יש  אין  12.00-21.00 סגור  10.00-21.00



 
 שם הסניף

שעות פעילות  כתובת  טלפון
 ה -א

שעות 
פעילות 

 בשישי

שעות פעילות 
 שבת

 מעליות
 ) יש/ אין(

 חניית  נכים
 )יש/ אין(

נוהל 
 (פינוי)קיים/הוסבר

נגיש )כן/ 
 לא(

 586861486 אמפון -מגן 
מרכז מסחרי שער 

 גבע בנימין-בנימין
09:30-20:00 

09:00-
14:00  

 נגיש  נשלח יש  יש  סגור 

המרכז למיגון 
 Mulanותקשורת 

25877000 
בית  1כיכר נוימן 

 שמש 
09.00-20.00 

09.00-
14.00 

 נגיש  נשלח יש  אין  סגור 

SMS - מודיעין 
077-

4566020 
 09.00-19.30 מודיעין 21צאלון 

09.00-
13.00 

 נגיש  נשלח יש  אין  סגור 

 נגיש  נשלח יש  אין  סגור  9.30-12.00 09.30-19.30 ירושלים 5פינס  02-5383943 פלא קשר 

 ם-י 58בית וגן  25023239 טונר ישראל
 10:00-
20:00 

10:00-
12:00 

 לא נגיש  נשלח אין  אין  סגור 

 -דיגיטל סנטר 
 פיקאפ

777005001 
 20כנפי נשרים 
 ירושלים

 לא נגיש  נשלח אין  אין  סגור  8.30-14.00 08.00-20.00

 9.00-19.00 אפרת 6הדקל  25337286 הלו אחי
08.00-
13.00 

 לא נגיש  נשלח יש  אין סגור 

 775356821 טונר ליין
 11בית הדפוס 
 ירושלים

10.00-20.00 
10.00-
12.30 

 נגיש  נשלח יש  יש  סגור 

 02-6503000 מסביב לשולחן
 31רחוב אליהו קורן 

 ירושלים
09.00-20.00 

09.00-
14.00 

 נגיש  נשלח יש  אין סגור 

 02-6222107 נקודת מבט
 - 3מרכז לב עלי 

 44828עלי 
12.30-14.30 

12.00-
15.00 

 נגיש  נשלח יש  אין  סגור 

 02-5802212 פייפר&טאצ
, ביתר 9רבי עקיבא 

 עילית

10:00-14:00 
- 17:00-
21:00 

10:00-
13:00 

 נגיש  נשלח אין  אין  סגור 

 לא נגיש  נשלח אין  אין  סגור  09.00-1400 09.00-21.00 ירושלים 14בר אילן  02-5001115 טונר בי נקסט בע"מ



 

  

mcenter 542229036  לא נגיש  נשלח אין  אין  סגור  סגור  11.00-18.00 6הורקניה 

 -אמ די פון
mdphone 

 לא נגיש  נשלח אין  אין  סגור  9.30-13.00 10.00-19.00 ירושלים 78יפו 25388804


