
 

 

  

 

 

 

 

 

רשימת שרברבים
שלוחה4 להזמנת שרברב ניתן להתקשר למוקד ״פרוייק יב״ ב לפון 03-5688523

כמות 
נסקרים דירוג כתובת שם העסק שם מסד 

מחוז צפון 

262נהריה, רח' החלוץ בטיט משה משה בטיט  1 4.78 10

 4.65נהריה, שפרינצק 6בסון צחי בסון  2

3צפת, התמר מרקו משה- שירות צפת מרקו משה  3 3.6 1

 4.747סיני, 20רנטגן אבי צפרן  4

חד נס  סבן אמירסבן אמיר  5 4.5 1

 51 צפת, האחד עשר362אינסטלציה לכל מיכאל בן שימול  6

39נהריה, אחד העם, שכטר אומנות הצנרת  יניב שכטר 7 4.8 1

 4.073עפולה, רו מרין 1אל.א.ס אח קות לירן חייט  8

תולין תיקונים ושיפוצים עאהד חילף  9 4.45 4בסמת טבעון, אלכראמה חילף 

 4.837פקיעין, ת.ד 1090עאמר שרתי אינסטלציה עאמר יארא  10

175ביריה, חיים הדר הבולדו ר פרויקטים שמעון מ ו   11 4.5 5

נהריהיוסי כהן טכנוטק  יוסי כהן 12  4.55וולפסון 6

 מגדל העמק 12קדש מ.מ. אינסטלציה ושיפוצים מאיר אדרי  13 4.5 5

כפר כנאאלעדל הנדסה ובנייה  עאדל אמארה 14  4.55השלום 681

 רמת ישי 23האר  יניב אינסטלציה יניב בוסקילה  15 5 1

 4.55רמת ישי שלום מנופלה שלום מנופלה  16

חריש גבי פתרונות מתקדמים גבי אלמכאוי  17 5 1

 4.64לוחמי הגטאות מיי פרויקטים מאור סולומון  18

מחוז חיפה 

 4.912דלת הכרמל, ת.ד 5699שרותי חוסי בראני חוסי ביראני  1

262נהריה, רח' החלוץ בטיט משה משה בטיט  2 4.78 10

 4.954חדרה, תל-דן 12כהן אינסטלציה  צורי כהן 3

28חדרה אופירה עדי שיפוצים אינסטלציה מתקדמת עדי וטורי  4 4.5 5

 4.747בית שמש סיני 20רנטגן אבי צפרן  5

 שער אפריים 62התמר נ.א אינסטלציה איציק בוהרן  6 5 2

 41אוסישקין, 38אלי ויצמן  אלי ויצמן 7

 חולון 19דוד רמ  ברדנית בע"מ ויקטור ברדה  8 4.9 12

נתניהי.ש אינסטלציה יגאל אמירה  9  4.55אבנר בן נר 9

 חדרה7הירדן מאי שיפוצים יואב אסייג  10 5 2

יניב ברוך אינסטלציה ושיפוצים 

נהריהיוסי כהן טכנוטק יוסי כהן  11  4.55וולפסון 6

חיפה 48המלך שלמה  יניב ברוך 12 4.5 5
כללים 

כפר יונהחגאג משה  משה חגאג 13  4.12נחל  וויתן 41

 כפר כנא 681השלום אלעדל הנדסה ובנייה  עאדל אמארה 14 4.5 5

שי לבית - שיקום נ קי מים

 4.454בסמת טבעון, אלכראמה חילף תולין תיקונים ושיפוצים עאהד חילף  15

 כרון יעקוב 22בן גוריון שי בן חמו  16 4.95 4
ואינסטלציה 

ושיפוצים חכמים פתרונות 

רמת ישייניב אינסטלציה יניב בוסקילה  17  51האר  23

עפולה5חטיבת כפיר לירון עמר  18 4.5 5
מתקדמים 

קרית ביאליקאברהם דבח אברהם דבח  19  4.276לילך 1/36

ישי רמת שלום מנופלה שלום מנופלה  20 4.5 5

 51חריש גבי פתרונות מתקדמים גבי אלמכאוי  21

לוחמי הגטאות מיי פרויקטים מאור סולומון  22 4.6 4

חדרהיאיר שירותי אינסטלציה יאיר בן חמו  23 'בוטינסקי28  53 

מחוז דרום 

קובי ידעי 1
קובי אינסטלציה ושיפוצים  

)קובי ידעי( 
בני עי"ש  52סמטת השיבולת, 4

י.ש אח קותשי גלילי  2
שדרות ששת הימים 17, 

אילת 
4.55 

 52עין בוקק אילת צור אוחיון צור אוחיון  3

 4.054אשדוד אהוד, 8קובי אינסטלציה הר יעקב יעקב  4

 4.747בית שמש, סיני, 20רנטגן אבי צפרן  5

 4.333אופקים, יהושע בן נון 5בונים לאופק אנטולי גורדון  6

 4.045שתולים שתולים 15אחרק ברוך - אינסטלטור ברוך אחרק  7

יקיר אינסטלציהיקיר הרוש  8
רחובות, שדרות מקס  

ואמפרו שיין, 4
4.073 

 4.55אופקים, הדר 23סרג'ו צנרת פרסטורונין סרגיי  9

אופיר  10
־ אופיר פרויקטים אינסטלציה ושי

פוצים 
ראשון לציון  4.85בר כוכבר 2

 4.776תראבין א-צאנע דודו שרותי אינסטלציה- ללא צבע דאוד אל אסנע  11

חולוןברדנית בע"מ ויקטור ברדה  12  41דוד רמ  19

שי טוי ר 13
אן טי פרוג'קט עבודות אינסטלציה  

בע"מ 
באר שבע  4.55אוכמניות 10

רחובותולני שלוםולני שלום  14  4.55סחלב 2

אשדודבי אנד בי שיפוצים ועיצובים ליאור דרור 15  4.736נחל נעמן 5

ערדשחר עבודות אינסטלציה עומר ארמיליאת  16  3.073ת.ד 5119

אופקיםי.ג בונים יבגני גורדן  17  4.55עירית 12

מחוז מרכז 

15 4.73 18כפר אורנים, אהוד יריב אוחנה 

ראשון לציון, מרדכי  

יריב אוחנה  1

 4.4511אריאל, הפסגה 40ש.צ. תח וקה שלום ג'אן  2

עובד אינסטלציה עובד טוויק 3 4.06 7
3היהודי  

שלומי בן אור  4
־ אור  והר שרותי אינסטלציה ושי

פוצים 
 4.829נתניה, הגר 11

 בית אריה 31הברוש לוי יונתן לוי יונתן  5 4.02 10

שדרות מקס ואמפרו שיין, 

 4.32שרב הארונסון 27, רמת גןיעקב נעמה קובי נעמה  6

שירות מעל הכליקיר הרוש  7 4.07 3
 רחובות4

 4.1513אור יהודה, צבי פנקס, 7ליעו  אינסטלציה ליעו  לב  8

38ת"א, מעפילי אגו , רועי אוחיון רועי אוחיון  9 5 2

 3.813רמלה, אפרים קישון 41ר.א.מ שרותי צנרת ראובן טויטו  10

16רמלה, דליה רביקוביץ, אינסטלטור ברמה אחרת איציק טויטו  11 4.86 7

 4.747בית שמש, סיני, 20רנטגן אבי צפרן  12

57תל מונד מצדה, משה שיטרית אינסטלציה ואח קה משה שיטרית  13 4.54 7

גליבוב שלמה ו/או  

 4.925ת"א, הבושם 31ליאור חסיד  ליאור חסיד 14

רמלה, יוסי בנאישלומי שרותי צנרת ושיפוצים 15 4.95 4
אלינו 

 4.8512ראשון, חיל הרגלים 23איתי יוסף חיים שרותי צנרת איתי חיים  16

11רמלה, שייקה אופיר, מקור האינסטלציה- ללא צבע ישראל טויטו  17 4.68 8

קובי ידעי 18
קובי אינסטלציה ושיפוצים  

)קובי ידעי(
בני עי"ש סמטת  

השיבולת, 4
52 

41ע ריה, בית קובי כהן קובי כהן )חיבר(  19 4.75 11

אופיר 20
אופיר פרויקטים אינסטלציה  

ושיפוצים 
ראשון לציון  4.85בר כוכבר 2

אליהו סלם רמלה גיא אביטן גיא אביטן  21 4.27 3

חולוןברדנית בע"מ ויקטור ברדה  22  41דוד רמ  19

 נתניה9אבנר בן נר י.ש אינסטלציה יגאל אמירה  23 4.5 5

 מ כרת8יח קאל לוין 

חדרהמאי שיפוצים יואב אסייג  24  52הירדן 7

טכנוליק לירון סונגו  25 5 2
בתיה 

נתניהמ.מאיר מאיר מנופלה  26  51חיים ארלו ורוב, 42

41נחל  וויתן, חגאג משה  משה חגאג 27 4.5 1

 3.473רח מלכין שרה, 25כתר אח קות נריה כתר  28

96דרך המייסדים, סימן טוב אינסטלציה ושיפוצים ראובני סימן טוב  29 5 1

 4.81השר משה שפירא חולון  א.מ תיקוניםרונן הירשפלד  30

 חולון5עין גדי עובד ארבל עובד ארבל  31 4.8 1

תל אביבארסקו חברה לבניה והשקעות ארסקו חן  32  4.55היהודי  יס 9

 תל מונד 51התאנה הבולדו ר פרויקטים פלס השרון  33 4.9 6

טלגאונקר 34  4.55חלמיש שיווק כל-טלגאונקר איציק 

 הוד השרון8השומר ארמון שיפוצים כללים עמרם סבג  35 3.4 1

רחובותולני שלום ולני שלום  36  4.55סחלב 2

 תל אביב 14לודויפול הנקפיה שירותי צנרת ושיפוצים רפי טויטו  37 5 5

פתח תקווהעידו אוסובלנסקי אינסטלציה עידו אוסובלנסקי  38  4.55בן צבי יצחק 1

35חיבת ציון יגאל דו לר יגאל דו לר  39 4.5 5

חרישגבי פתרונות מתקדמים גבי אלמכאוי  40  51ספיר 8

 עלי 36הלילך נתנאל דודסון נתנאל דודסון  41 4.5 1

מחוז ת״א 

 4.747בית שמש סיני, 20רנטגן אבי צפרן  1

 4.23אליהו קראו ה, 67ישי  יו ישי  יו  2

תל אביבאברהם כהן אברהם כהן  3  3.888גוש עציון 3

 4.273אליהו סלם רמלה גיא אביטן גיא אביטן  4

ראשון לציוןי.א. שירותי אינסטלציה דודי דיגמי  5  4.1516מעגל השלום 27

חולוןברדנית בע"מ ויקטור ברדה  6  41דוד רמ  19

הוד השרוןארמון שיפוצים כללים עמרם סבג  7  3.41השומר 8

רחובותולני שלום ולני שלום  8  4.55סחלב 2

תל אביבהנקפיה שירותי צנרת ושיפוצים רפי טויטו  9  55לודויפול 14

 4.55חיבת ציון 35יגאל דו לר יגאל דו לר  10

מחוז ירושלים 

 4.14בית שמש, העליה 355ד"ר אינסטלציה דודו צפרן  1

, בית שמשרנטגן  אברהם צפרן 2  4.747סיני 20

 4.413ירושלים, ניקרגואה 1א.א אינסטלציה אלי הרוש  3

אינסטלטור - קובי כהןקובי כהן  4
ירושלים, שמואל יפה  

ארמו ה, 2
4.369 

 4.14ירושלים, צביע ויצחק 20פ.ק אינסטלציה-קלף פרץ פרץ ברק קליף  5

 4.073משה נובומיסקי ירושלים גולן ראובני גולן ראובני  6

טלגאונקר 7 פתח תקווהשיווק כל-טלגאונקר איציק   4.55משה תבורי 12

ירושליםמ.נ.אינסטלציה  מוחמד אבו נגמה 8  4.81אברהם ניסן 11




