מוצרים בהפצת מסר
חברות פלאפון 050-7077766 / 166* -
סלולאר סלקום 1-800-052052 / 123* -

אורנג' 1-800-800054 / 054* -
הוט מובייל 1-800-800053 / 053* -

אקסלנס נשואה 03-7536655 -
בתי
השקעות אלטושלר 5054* -
רעות 03-6097779 -

מיטב 3366* -
אנאליסט 03-7147177 -
הלמן אלדובי 03-6000100 -

כרטיסי ישראכרט 03-6364333 -
אשראי  -לאומי קארד 03-6178888 -
תדפיסים

ויזה כאל 03-5726444 -

כרטיסי
אשראי -
כרטיסים
בנקים

ישראכרט 03-6364333 -

לאומי קארד 03-6178888 -

יש לשנות כתובת בסניף הבנק בו מתנהל חשבונך
איגוד
יהב
לאומי
הבינלאומי
אוצר החייל
דיסקונט
מזרחי טפחות
מסד
פועלים

בנק לאומי למשכנתאות
פאגי
יובנק

חברות אינטרנט זהב  012 /סמייל 3012* / 1-801-012123 -
אינטרנט בזק בינלאומי 3031* / 972-76-5014014 -
ברק נטוויז'ין 3031* / 073-7560660 - 013
טלוויזיה HOT - 1-801-700700 / *6900
וטלפון YES - 1-800-208000 / *2080

בזק 199* -

הראל 03-7547777 -
חברות מגדל 03-9201010 -
ביטוח כלל 03-7111110 / 5654* -
מבטחים 6667* -
שלמה ביטוח 03-6070555 -

איילון 1-700-727227 -
פניקס 03-7332222 / 3455* -
הכשרת הישוב 03-7962656 / 3453* -
פסגות 6707* -

תאגידי
מים

ארנונה
קופות
חולים

שונות

מי כרמל
מעיינות  -קרית אתא
מי דימונה
מי חדרה
מי קרית גת
מי תמר  -רמלה
מי מודיעין
מי תמר  -קרית מלאכי

מי קרית ים  -ימים
פלגי מוצקין
מי תקווה
מי אשקלון
מי מודיעין עלית עין נטפים  -אילת
מי ציונה
מי לוד
יובלים אשדוד
מי ערד
מעינות הדרום  -ירוחם
מי יבנה
מי רעננה
מי עכו

אשקלון  ,ראשון לציון ,לוד ,קרית גת  ,חיפה  ,חולון  ,מודיעין  ,גבעתיים  ,גבעת שמואל
פתח תקוה  -התראות בלבד  ,מודיעין עלית ,קרית ים  ,שדרות ,עכו  ,קרית מוצקין
כללית 1-222-2700 / 2700* -
מאוחדת 077-2703833 / 3833* -

מכבי 3555* -

מנוי כביש 03-9081111 - 6
מועדון לקוחות שופרסל 1-800-704040 -
רשיונות נהיגה מפלסטיק ותגי נכה08-9949700 -
משביר לצרכן 1800-34-66-66 -
הוצאה לפועל
חברת חשמל 103 -

ביטוח לאומי 6050* -
מגה 1800-229-229 -
הסתדרות המורים -חוברות
ח.ב.ר  -חוברות
קו אופ

