
ציון משוב ממוצעכמות המדרגיםטלפון כתובת העסקשם

9042134.22*מניה שוחט 6 פתח תקווהש.ר מערכות
9042253.96*האורגים 27, אשדודהמומחים לאינסטלציה
9042444.50*שיפנוזה 23, ראשון לציוןבנצי שירותי אינסטלציה

904224.90*בן פורת 56 אור יהודהע.נ אינסטלציה נתי ועומרי
904255.00*הגולן 8 כפר יונהיהודה ארצי

9042*טייבהאיברהים נאשף
9042334.69*יצחק שדה 63 ת"אגילי מסילתי

9042*אריק לביא 6 רמלהקבוצת אלמוג - אלמוג יוספאן
9042*הרשת 32 בת יםדורון רחמים השרברב

904244.45*פתח תקווה 54 נתניהאושר לוי
904234.47*הורדים 2 רמלהל.ד אינסטלציה דור כהן

9042124.22*שייקה אופיר 11, רמלהישראל טוויטו
9042134.72*יוסי בנאי 6/10 רמלהשלומי שירותי צנרת ושיפוצים גליבוב

9042213.74*רמת גן, הכבאים 3ערן שבת ואבי כהן
904254.64*צבי פינקס, אור יהודהליעוז לב
9042144.91*ליבנה 5, חולוןאזר דרור

9042234.65*דליה רביקוביץ 16 , רמלהאיציק טוויטו
9042164.16*קישון אפריים 25, רמלהאריה טוויטו

9042174.71*כפר קרע**גינות**  מסארוה עאהד עבד - רמי
904274.11*מושב יגלרון צפאני

904254.20*יוחנן בצר 10 ר"גאילן כחילה
9042123.43*כפר אוריהיוסי ואלירן

9042144.40*אפריים קישון 141, רמלהראובן טוויטו
904274.31*ד"ר שפירא, קדימה-צורןדניאל נעים

רשימת שרברבים בהסדר
מחוז תל אביב

חברת שרברבים

שרברבים עצמאיים
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ציון משוב ממוצעכמות המדרגיםטלפון כתובת העסקשם

9042134.22*מניה שוחט 6 פתח תקווהש.ר מערכות
9042253.96*האורגים 27, אשדודהמומחים לאינסטלציה

904234.73*גלית 30 יבנהא א אברהם שירותי אינסטלציה אלירן
904234.47*הורדים 2 רמלהל.ד אינסטלציה דור כהן

9042144.40*אפריים קישון 141, רמלהראובן טוויטו
9042164.16*קישון אפריים 25, רמלהאריה טוויטו
9042234.65*דליה רביקוביץ 16 , רמלהאיציק טוויטו
904255.00*הגולן 8 כפר יונהיהודה ארצי

9042*טייבהאיברהים נאשיף
9042*אריק לביא 6 רמלהקבוצת אלמוג - אלמוג יוספאן

904274.11*מושב יגלרון צפאני
9042124.22*שייקה אופיר 11, רמלהישראל טוויטו

9042174.71*כפר קרע**גינות**  מסארוה עאהד עבד - רמי
9042294.39*התאנה 51, תל מונדמשה שטרית

904224.90*בן פורת 56 אור יהודהע.נ אינסטלציה נתי ועומרי
904244.45*פתח תקווה 54 נתניהאושר לוי
9042243.84*הרב מכלוף יאנה 2\5 , נתניהיצחק עמר
904254.64*צבי פינקס, אור יהודהליעוז לב

9042123.43*כפר אוריהיוסי ואלירן
9042134.72*יוסי בנאי 6/10 רמלהשלומי שירותי צנרת ושיפוצים גליבוב

9042144.21*ארלוזורוב 42 נתניהמאיר מנופלה
9042444.24*פנמה 2/19, ירושליםאחיה ארד
904274.31*ד"ר שפירא, קדימה-צורןדניאל נעים
904284.70*ישראל יבין 1, גבעת שמואלשלומי בסון

9042164.96*צפריר 5, אור יהודהאמיר אברהם

טלפון כתובת העסקשם

9042253.96*האורגים 27, אשדודהמומחים לאינסטלציה

מחוז מרכז

חברת שרברבים

שרברבים עצמאיים

מחוז דרום

חברת שרברבים
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9042234.53*אחד העם 27 תל אביבאן טי פרוג'קט
9042184.49*אלה מיתר 9אלעד גרוסרויס

904224.30*יצחק אולשן 26, באר שבעווקנין כפיר
904294.98*אופקיםיעקב ארמילאת

904224.50*אלחריזי 7 דימונהעידן הצנרת קרלוס אפללו
904245.00*ת.ד. 8063 אילת 88100מוטי אדרי - אילת והערבה

טלפוןכתובת העסקשם

904234.80*סיני 20 ב' בית שמשרנטגן (אבי צפרן)
9042444.24*שליו 71 יד בנימיןאחיה ארד

904213.60*השניים 22 ראשון לציוןנו ליק

904244.65*חלוקי נחל 59, מעלה אדומיםאורי לוי
904243.85*נג'ארה 37 ירושליםברכת רחל - רמי רז

9042*בית שמשדוד צפרן
904274.54*ראובן 1 ירושליםאלי חנופה

טלפוןכתובת העסקשם

9042194.67*השחף 11, נתניהברנס פרופשיונלס

חברת שרברבים

מחוז חיפה

חברת שרברבים

שרברבים עצמאיים

שרברבים עצמאיים

מחוז ירושלים

שרברבים עצמאיים
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904244.95*דלית א. כרמלחוסי ביראני
9042*140 כעביהכעביה סולימאן

904215.00*החלוץ, נהריהאבי אטיאס
9042*סלעית 19 קריית אתאשגב שרברבות עופר איתח

9042114.44*סאג'ורנוהאד עוידה
9042164.66*אוסישקין 38/5 קריית מוצקיןאליהו ויצמן

9042134.51*סחלב 3/10, נהריהחי אטיאס- בנוסף כונן לילה
9042174.45*השקמה 24/2, נשראורי ברשישת

9042174.71*כפר קרע**גינות**  מסארוה עאהד עבד - רמי
9042294.39*התאנה 51, תל מונדמשה שטרית
904255.00*הגולן 8 כפר יונהיהודה ארצי
9042243.84*הרב מכלוף יאנה 2\5 , נתניהיצחק עמר

9042133.91*תל דן 12 חדרהויקטור אינסטלציה צורי כהן

טלפוןכתובת העסקשם

9042194.67*השחף 11, נתניהברנס פרופשיונלס
9042254.25*קיבוץ גשר הזיותאומי כהן יגאל כהן

9042134.51*סחלב 3/10, נהריהחי אטיאס- בנוסף כונן לילה
9042*140 כעביהכעביה סולימאן

904224.80*החלוץ, נהריהמשה בטיט
בוסתן הגלילכהן כפיר

904215.00*החלוץ, נהריהאבי אטיאס
9042174.71*כפר קרע**גינות**  מסארוה עאהד עבד - רמי

9042114.44*סאג'ורנוהאד עוידה
9042*חד-נסאמיר סבן

904244.95*דליית אל כרמלחוסי ביראני
904294.84*אשכולות 70 כרמיאלעופר בן שטרית

מחוז צפון

חברת שרברבים

שרברבים עצמאיים
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