
 

 0202 מרץ –רשימת שרברבים 
 

 מחוז תל אביב

 שם הספק
כתובת 
 העסק

 סיווג טלפון
כמות 

 המדרגים
ציון משוב 

 ממוצע
ע.נ 

אינסטלציה 
 נתי ועומרי

 65בן פורת 
 אור יהודה

 4.60 8 שרברב 9042*

 יהודה ארצי
כפר  8הגולן 

 יונה
 4.84 17 שרברב 9042*

 גילי מסילתי
 56יצחק שדה 

 ת"א
 4.83 20 שרברב 9042*

אור זוהר 
שירותי 

-אינסטלציה 
 שלמה בן אור

, 11הגר 
 נתניה

   שרברב 9042*

 כפיר שרגא
צופים ת.ד 

676 
   שרברב 9042*

קווין 
 -אינסטלציה 
 דניאל מלכה

 63אורלנסקי 
 , פתח תקווה

 5.00 5 שרברב 9042*

עזרא 
 -שיפוצים

 עזרא גבי

שדרות אליהו 
, מזכרת 3631

 בתיה
   שרברב 9042*

 4.43 15 שרברב 9042* יגל רון צפאני

 אושר לוי
פתח תקווה 

 נתניה 65
 4.75 4 שרברב 9042*

שאול שיפוצים 
שאול  -

 סטמקר

, 51סן מרטין 
 לוד

   שרברב 9042*

ערן שבת ואבי 
 כהן

רמת גן, 
 6הכבאים 

 4.22 19 שרברב 9042*

 ליעוז לב
צבי פינקס, 
 אור יהודה

 4.20 10 שרברב 9042*

 איציק טוויטו
דליה 
,  15רביקוביץ 
 רמלה

 4.29 13 שרברב 9042*

 אילן כחילה
 11יוחנן בצר 

 ר"ג
 3.47 15 שרברב 9042*

אושר 
אינסטלציה 

 -ושיפוצים 
 אושר עקרי

ששת הימים 
 , חולון1631

   שרברב 9042*

 ארמן
, 11313ניצנה 

 בת ים
   שרברב 9042*



 שם הספק
כתובת 
 העסק

 סיווג טלפון
כמות 

 המדרגים
ציון משוב 

 ממוצע

 יאיר שמול
אהוד בן גרא 

 , גן יבנה 56
   שרברב *1153

המומחים 
 -לאינסטלציה 
 בן אינשפרוך

,  56זלמן ארן 
 חולון
 

   שרברב *1153

 6.11 1 שרברב 9042* יהוד ערן צופאני

קרן אור 
 -אינסטלציה 

 ליאור יחזקאל

, 65הנביאים 
 בת ים

   שרברב 9042*

כהן 
אינסטלציה 

 -ושיפוצים 
 מוטי כהן

 166אלוף דוד 
 , רמת גן

   שרברב 9042*

עובד 
 -אינסטלציה 

טוויק 
 אינסטלציה

מרדכי היהודי 
, ראשון  6

 לציון
   שרברב 9042*

 מזרחי כפיר
, 67תכלת 

 מודיעין
   שרברב 9042*

 חן יוגב
שד' יצחק 
רבין, באר 

 יעקב
   שרברב 9042*

א.ל שירותי 
-אינסטלציה 

אלמוזלינוס 
 ניר

, תל  6צונץ 
 אביב

   שרברב 9042*

אלמוג 
 דוד -שיפוצים 

 חי יחזקאל

סנה משה 
, פתח  6337

 תקווה
   שרברב 9042*

זמר עבודות 
 -אינסטלציה 

אליהו 
 צדאקיאן

שדרות השרון 
 , בת חפר61

   שרברב 9042*

 ראובן טוויטו
אפריים קישון 

 , רמלה151
 6.58 13 שרברב 9042*

 

  



 מחוז ירושלים

 שם הספק
כתובת 
 העסק

 סיווג טלפון
כמות 

 המדרגים
ציון משוב 

 ממוצע
,  31איסלנד  משה צפניה

 ירושלים
*9042 

חברת 
 שרברבים

  

האחים בן 
שבת ביצוע 
 פרוייקטים

שד' עוזיהו 
 9042* אשדוד 1136

חברת 
 שרברבים

  

שד' יצחק  חן יוגב
רבין, באר 

 יעקב
   שרברב 9042*

 -מ.ר טיפ טופ 
 משה רובין

יצחק טוניק 
6536 ,

 ירושלים
   שרברב *1153

קווין 
 -אינסטלציה 
 דניאל מלכה

 63אורלנסקי 
 *1153 , פתח תקווה

חברת 
 שרברבים

6 6.11 

 1ראובן  אלי חנופה
 ירושלים

 6.85 13 שרברב *1153

 

  



 מחוז חיפה

 שם הספק
כתובת 
 העסק

 סיווג טלפון
כמות 

 המדרגים
ציון משוב 

 ממוצע

תאומי כהן 
 יגאל כהן

קיבוץ גשר 
 הזיו
 

*9042 
חברת 

 שרברבים
35 5.16 

 חן יוגב
שד' יצחק 
רבין, באר 

 יעקב
   שרברב 9042*

שגב 
שרברבות 
 עופר איתח

 11סלעית 
 קריית אתא

   שרברב 9042*

אלמלם דוד 
 שמעון

שלמה המלך 
 טבריה 3636

   שרברב 9042*

 אליהו ויצמן
אוסישקין 

קריית  6836
 מוצקין

 4.80 14 שרברב 9042*

אור אין סוף 
דה  -חשמל 

ליון יעקב 
 ישראל

 5יצחק בן צבי 
 ב', קריית ים

   שרברב 9042*

 -חי אטיאס
בנוסף כונן 

 לילה

, 6311סחלב 
 נהריה

 5.00 35 שרברב 9042*

 משה שטרית
, 61התאנה 

 תל מונד
 4.20 24 שרברב 9042*

 יהודה ארצי
כפר  8הגולן 

 יונה
 4.80 17 שרברב *1153

 יצחק עמר
הרב מכלוף 

,  6\3יאנה 
 נתניה

 4.50 28 שרברב *1153

 שי בן חמו
,  33בן גוריון 

 זכרון יעקב
   שרברב *1153

מבנים 
אינסטלציה 

דן  -ושיפוצים 
 אמר

,  1יוסף 
 קריית ים

   שרברב *1153

שירן 
 פרוייקטים

ק.חיים זלמן 
 16ארן 

   שרברב *1153

ויקטור 
אינסטלציה 

 צורי כהן

 13תל דן 
 חדרה

 3.60 6 שרברב *1153

 

 

  



 מרכזמחוז 

 סיווג טלפון כתובת העסק שם הספק
כמות 

 המדרגים
ציון משוב 

 ממוצע

 9042* , מודיעין66תכלת  שאיבות השלושה
חברת 

 שרברבים
  

אור זוהר שירותי 
 שלמה בן אור-אינסטלציה 

   שרברב 9042* , נתניה11הגר 

   שרברב 9042* 676צופים ת.ד  כפיר שרגא

 יהודה לוי
,  15יהודה עמיחי 
 רעננה

   שרברב 9042*

   שרברב 9042* , חולון636עין גדי  עובד ארבל

 מיכאל אסולין
א ,  1טורי זהב 

 חשמונאים
   שרברב 9042*

 ראובן טוויטו
, 151אפריים קישון 

 רמלה
 6.58 13 שרברב 9042*

 איציק טוויטו
 15דליה רביקוביץ 

 , רמלה
 5.31 16 שרברב 9042*

 עזרא גבי -עזרא שיפוצים
שדרות אליהו 

, מזכרת 3631
 בתיה

   שרברב 9042*

 5.56 16 שרברב 9042* יגל רון צפאני

דניאל  -קווין אינסטלציה 
 מלכה

,  63אורלנסקי 
 פתח תקווה

 6 1 שרברב 9042*

שאול  -שאול שיפוצים 
 סטמקר

   שרברב 9042* , לוד51סן מרטין 

 5.85 17 שרברב 9042* כפר יונה 8הגולן  יהודה ארצי

 6.17 7 שרברב 9042* , יהוד16שבזי  ויקו זנקו

א.מ אינסטלציה ארכיא 
 מנשה

, קרני 6הארז 
 שומרון

 5.65 7 שרברב 9042*

 משה שטרית
, תל 61התאנה 

 מונד
 5.31 5 שרברב 9042*

 ע.נ אינסטלציה נתי ועומרי
אור  65בן פורת 

 יהודה
 5.51 8 שרברב 9042*

 אושר לוי
 65פתח תקווה 

 נתניה
 5.76 5 שרברב 9042*

 יצחק עמר
הרב מכלוף יאנה 

 , נתניה 6\3
 5.61 5 שרברב 9042*

 ליעוז לב
צבי פינקס, אור 

 יהודה
 5.31 11 שרברב 9042*

 מאיר מנופלה
 53ארלוזורוב 
 נתניה

 6.87 11 שרברב 9042*

י.ע.ל פתרונות אינסטלציה 
 יוסף עגיב -

קריית  65המעגל 
 אונו

   שרברב 9042*

 -זמר עבודות אינסטלציה 
 אליהו צדאקיאן

, 61שדרות השרון 
 בת חפר

   שרברב 9042*

 ארמן
, בת 11313ניצנה 

 ים
   שרברב 9042*

 -המומחים לאינסטלציה 
 בן אינשפרוך

,  56זלמן ארן 
 חולון

   שרברב 9042*

   שרברב 9042* , מודיעין67תכלת  מזרחי כפיר

יעקב  -יעקב האינסטלטור  
 קשבי

   שרברב 9042* , יהוד 63הרצל 



 סיווג טלפון כתובת העסק שם הספק
כמות 

 המדרגים
ציון משוב 

 ממוצע
טוויק  -עובד אינסטלציה 
 אינסטלציה

   שרברב 9042* , יהוד 63הרצל 

כהן אינסטלציה ושיפוצים 
 מוטי כהן -

,  6מרדכי היהודי 
 ראשון לציון

   שרברב 9042*

 מזרחי כפיר
,  166אלוף דוד 

 רמת גן
   שרברב 9042*

-א.ל שירותי אינסטלציה 
 אלמוזלינוס ניר

   שרברב 9042* , מודיעין67תכלת 

 -קרן אור אינסטלציה 
 ליאור יחזקאל

   שרברב  , תל אביב 6צונץ 

 יאיר שמול
, בת 65הנביאים 
 ים

   שרברב 9042*

 ערן צופאני
,  56אהוד בן גרא 
 גן יבנה

 6.11 1 שרברב 9042*

דוד חי  -אלמוג שיפוצים 
 יחזקאל

   שרברב 9042* יהוד

divariuse - חן עמר 
,  6337סנה משה 

 פתח תקווה
   שרברב 9042*

שאול  -שאול שיפוצים 
 סטמקר

,  7רות המואביה 
 נתניה

   שרברב 9042*

אושר אינסטלציה 
 אושר עקרי -ושיפוצים 

   שרברב  , לוד 51סן מרטין  

 שלומי בסון
, 1631ששת הימים 
 חולון

 5.86 18 שרברב 9042*



 מחוז צפון

 שם הספק
 כתובת
 העסק

 סיווג טלפון
כמות 

 המדרגים
ציון משוב 

 ממוצע
פ.נ.פ.נ 

השקעות 
 ונכסים בע"מ

 71אשכולות 
 כרמיאל

*9042 
חברת 

 שרברבים
6 3.90 

תאומי כהן 
 יגאל כהן

קיבוץ גשר 
 הזיו

*9042 
ברת ח

 שרברבים
5 4.05 

 -חי אטיאס
בנוסף כונן 

 לילה

, 6311סחלב 
 נהריה

 6.11 66 שרברב 9042*

 משה בטיט
החלוץ, 
 נהריה

 5.16 5 שרברב 9042*

   שרברב 9042* בוסתן הגליל כהן כפיר

אלמלם דוד 
 שמעון

שלמה המלך 
 טבריה 3636

   שרברב 9042*

אור אין סוף 
דה  -חשמל 

ליון יעקב 
 ישראל

יצחק בן צבי 
ב', קריית  5

 ים
   שרברב 9042*

 אילן זקס
הזמיר 
57317 ,
 נהריה

   שרברב 9042*

 שי בן חמו
,  33בן גוריון 

 זכרון יעקב
   שרברב 9042*

מבנים 
אינסטלציה 

דן  -ושיפוצים 
 אמר

,  1יוסף 
 קריית ים

   שרברב 9042*

 חוסי ביראני
דליית אל 

 כרמל
 5.11 3 שרברב 9042*

 

 

  



 מחוז דרום

 שם הספק
כתובת 
 העסק

 סיווג טלפון
כמות 

 המדרגים
ציון משוב 

 ממוצע
 אן טי פרוג'קטס

עבודות 
 אינסטלציה בעמ

אחד העם 
 תל אביב 37

*9042 
חברת 

 שרברבים
17 3.88 

 9042* 1אלה מיתר  אלעד גרוסרויס
חברת 

 שרברבים
6.00 3.53 

 ווקנין כפיר
יצחק אולשן 

, באר 35
 שבע

 6.81 1 שרברב 9042*

 קובי ידעי
סמטת 
, 6השיבולת 
 בני עיש

 5.76 5 שרברב 9042*

 קובי הר יעקב
יזראל, עמק 

 אשקלון
 5.86 7 שרברב 9042*

 5.18 6 שרברב 9042* אופקים חסן ארמילאת

שיפוצים ומיזוג  
 יוסף פוזנר

, 7סיתונית 
 אילת

*9042 
חברת 

 שרברבים
  

 אפרים מאיר
, 18השפלה 

 אשקלון
   שרברב 9042*

 


