
באמצעות מעבדות  
בפריסה ארצית במוקדים החרדיים:

*המילטון ממשיכה לספק שירות למכשיר גם במוקדי השירות הקבועים )הרשימה בסוף(

שעות פעילות טלפוןרחובשם תחנה עיר

א'-ה' 02-678-526510:00-21:00 הרן Meshi6  מעבדותביתר עילית
יום ו' 10:00-12:00

א'-ה' 719666011:00-21:00--052מלאכי 9מלאכי תקשורתירושלים
יום ו' סגור

א'-ה' 054-850850410:30-22:30בר אילן 8קשת פוןירושלים
יום ו' 10:30-13:30

א' ב' ד' ה' 052-717502511:00-20:00הרב קוק 16גוד טאצבני ברק
יום ג' 9:00-16:00 יום ו' סגור

054-853-8888השומר 64גוד פוןבני ברק
א׳-ה׳

17:00-21:00 11:30-15:00

054-8425277רבי יהודה הנשיא 92 קשר כשר סלולראלעד
א׳-ה׳

17:00-20:30 12:00-16:00
יום ו׳ 9:30-12:30 

נייד 0584141123הרב בלוך 5 טל סטורקרית יערים
חנות 026497497

א׳-ה׳ 19:00-21:00
יום ו' 10:30-12:30

או בתיאום בכל שעות היום

052-717-2640לילנבלום 15הטלפון הכשר נתניה
א׳-ה ׳

17:00-20:30 10:30-13:00
יום ו׳ 10:30-13:30

א׳-ה׳ 10:30-14:30 050-413000316:00-19:30גאולה 11מרכז הסלולרחיפה
ימים ג' ו' אחה"צ סגור.

בתאום מראש058-6633550אלונים 6רפאל חיימובטבריה

א'-ה'  17:00-21:00 052-710444611:00-15:00רבי יהודה הנשיא 29מעבדת הסלולרמודיעין עילית
יום ו' סגור

055677777310:00-14:30יהודה הנשיא 8קווי מהדריןאשדוד
16:30-21:30

0539597950ירושלים 91יקיר המעבדהצפת
א'-ה' 20:00 - 10:00

ו' 14:00 - 10:00

שירותי תיקונים ואחריות
למכשיר +  1s  הכשר

מבית המילטון
היבואן הרשמי שיאומי ישראל

להפעלת האחריות למכשיר שנמכר 
חובה להכנס לאתר האחריות של 

מעבדות משי בכתובת:
meshilabs.com/store

בעלי חנויות ומשווקים 
שימו לב:



חפשו את

האריזה

המקורית

שעות פעילות טלפוןרחובשם תחנה עיר

055677777311:00-14:00הרותם 21 אשדודקווי מהדריןאשדוד

0534111507התנאים 8יוסף דינקלסאשדוד
א׳-ה׳

17:00-21:00

דודי פוןרחובות
וינר 2 קומה

שניה מעל סופר
הטוב והמטיב

052-717-4700
א׳-ה׳ 8:30-14:15

10:00-
עד 10 דק לפני חצות

ר' יוסי בן קיסמא 21  כשר פוןבית שמש
02-8000280 רמה ב'

א'-ה'
 17:30-21:00 11:30-14:15

יום ו' - 10:30-12:00

id phoneבית שמש
נחל ניצנים 8 בחניון 

מתחת ליש
רמה א'

026500393

א'-ה' 10:00-12:55
א' ב' ד' ה' 16:00-19:45

יום ג' אחה"צ סגור
יום ו׳ וערבי חג 10:00-12:00

א׳-ה׳ 908110:00-20:30*סמילו 12 איתמר תקשורתנתיבות
יום ו׳ עד 13.00

053-4246755שדרות ירושלים 14ביתן הסלולרנתיבות
א׳-ה׳

17:00-20:30  10:30-15:30
יום ו' 10:30-13:30

נתי תקשורתאופקים
דרך הטייסים

1559/10
054-8495831

א׳-ה׳
18:00-21:30

יום ו׳ 9:00-12:00

א׳-ה׳ 03-801033310:00-21:00האדמו"ר מחב"ד 14יוסי תקשורתקרית גת

בתיאום מראש052-7641894וורד 12יוסף דינקלסערד



נקודות שירות ואחריות
יבואן רשמי +  1sשיאומי 

הערהשעות פעילות טלפוןרחובשם תחנה עיר

מודיעין
 האופה 8 ישפרו המילטוןמעבדה ראשית

  א´ - ה´08-6852114 סנטר
8:30-16:15 

המעבדה
המרכזית

בית הדפוס 12 מאסטרו-רלגוד    ירושלים
 ימים א´ - ה´ 13:00 - 02-65265219:00גבעת שאול

14:00 - 17:00

 מעבדת תיקונים
 לנזקי לקוח /
נקודת איסוף

א´-ה´ 9:00-20:00 03-5757529ביאליק 34סלולר קפהרמת גן
ו´ 9:00-14:00

 נקודת איסוף
בלבד

 פאסט פיקספתח תקווה 
מובייל

 העצמאות 104, 
 א´-ה´ משעה 9:00-19:00 ימי ו´ 035080558 כפר גנים ג׳

משעה 9:00-14:00
 נקודת איסוף

בלבד

א´-ה´ 8:00-17:00 03-6820995 סלמה 94  דני תיקונים  תל אביב
ו´8:00-13:00

 נקודת איסוף
בלבד

א´-ה´ 9:00-20:00 074-7010999 סוקולוב 48סלולר קפה רמת השרון
ו´ 9:00-14:00

 מעבדת תיקונים
 לנזקי לקוח /
נקודת איסוף

 פסקל תוכנהגבעתיים
א´-ה´ 03-670252010:00-19:00כצנלסון 111  ומחשבים

 ו´ 10:30-15:00
 נקודת איסוף

בלבד

א´-ה´ 9:30-20:00 09-7730809 מתחם צמרות 2סלולר קפההרצליה
ו´ 9:30-14:30

 מעבדת תיקונים
 לנזקי לקוח /
נקודת איסוף

ל-פון קום גאדג'טראשל"צ
סחורוב 21 )קניון 
הזהב, שער לונדון 

קומת קרקע(

03-9512627
077-9117002

מא´ עד ה´ 09:00-22:00 
 ימי שישי 09:00-15:00

שבת  - חצי שעה מצאת השבת
עד 23:00

 נקודת איסוף
בלבד

077-7172719משה שרת 19קאיחולון
א´-ה´ 10:00-21:00 

ו´ 10:00-15:00
ש´ צאת שבת לא לפני 19:30

 נקודת איסוף
בלבד

Cell 4 Uחיפה
החרושת 10 
חיפה, חוצות 

המפרץ
04-8448188

א׳-ה׳ 9:30-21:00,
ו׳ 9:30-14:00,

ש׳ 11:00-21:00

 מעבדת תיקונים
 לנזקי לקוח /
נקודת איסוף

סט אפעפולה
 SETAPP

א´-ה´ משעה 9:00-19:00 ימי ו´ 04-6426000 יהושע חנקין 53
משעה 9:00-14:00

 מעבדת תיקונים
 לנזקי לקוח /
נקודת איסוף

Pelecom נהריה
א׳ – ה´ 9:00 – 04-9523795.19:00  הגולן 2פלאקום 

יום ו´ -9:00 13:00
 נקודת איסוף

בלבד



הערהשעות פעילות טלפוןרחובשם תחנה עיר

א׳, ב׳, ד׳, ה׳ 04-67904699:00-17:00יוחנן בן זכאי 18תיקון כל טיביטבריה
נקודת איסוף בלבדג׳, ו׳ 9:00-13:00

א׳ - ה׳ 8:00-20:00 04-6973519 עליה ב׳ 8ג׳רבי מחשבים צפת 
נקודת איסוף בלבדו׳ 8:00-14:00

GAMESTOREקרית שמונה
טשרניחובסקי 4 

)קניון 8 סנטר
קומה ג׳(

 04-6996366
א´-ה´ 9:00-19:00 

ו´ 9:00-13:00
נקודת איסוף בלבד

רח׳ מעלה גוני ג׳רבי מחשבים ראש פינה
א´-ה´ 9:00-20:00 04-6973519 )כביש ראשי(

נקודת איסוף בלבדו´ 9:00-14:00

 המרכז לתיקוני אשדוד
08-8533976  מרכז מסחרי א׳חשמל

 א´, ב´, ד´, ה´
16:00-19:30 8:30-13:30

ג´,ו´ 9:00-13:30
נקודת איסוף בלבד

א´-ה´ 10:00 - 08-947740221:00  ז׳בוטינסקי 45גריין מובייל אשדוד 
נקודת איסוף בלבדו´ 9:00 - 14:00

הרצל WIN MOBILE13 אשקלון
א´-ה´ 9:00-20:00 08-9350230 אשקלון 

נקודת איסוף בלבדו´ 9:00-14:00

ברוך קטינקא 2 טאצ יס פלאנט באר שבע
08-6557717 )ישפרו פלאנט(

 א´-ה´ 10:00-22:00
ו´ 9:30-15:00

ש´ 10:00-23:00
נקודת איסוף בלבד

טאצ הנגב באר שבע
)דוכן)

צומת אלי כהן 
)קניון הנגב(, 
קומת כניסה

 08-9952233

 א´-ה´ 10:00-22:00
ו´ 9:30-15:00

 ש´ חצי שעה אחרי צאת
שבת

נקודת איסוף בלבד

דרוריאילת
אלקטרוניקה

הנגר 52
 א´-ה´ 8:30-17:00 ו´  08-6317204אזור תעשיה

נקודת איסוף בלבד8:30-13:00


