
 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

רשימת שרברבים 

כמות 
נסקרים דירוג כתובת שם העסק שם מסד 

מחוז צפון 

5 4.5 

 4.5 5השחר, עפולה 

סלעית, קריית אתא מאור איטח שגב שרברבות 

ימין זנתי ימין זנתי  11

10 

מחוז דרום 

5 

1 

4.5 

4.6 

העצמאות, אשדוד 

כפר טראין 

ביובית הדרום 

י.מ.הבונה 

איתי אמסלם 

יונס אלמנע 

13 

14 

מחוז מרכז 

 4.525דלת הכרמל, ת.ד 5699שרותי חוסי בראניחוסי בראני  1

 4.7315נהריה, רח' החלוץ 262משה בטיטמשה בטיט  2

 4.747אחדשר 362, צפתאינסטלציה על הכל טרמו אקספרסמיכאל בן שמעון  3

ק.ביאליקדבח אברהםאברהם דבח  4  4.5210לילך 1/36

נשרארמון השטיחיםאיציק )ארז( פריבאי  5  51המסילה 22

נצרת עיליתהנדימאן יוליאןיוליאן רוזן  6  4.811תורן 4

 4.494מושב אמירים איציק פילוסוף - יצחק פילוסוף  איציק פילוסוף 7

 4.733שכ׳ ד׳, בית שאן צדוק מיכאל מיכאל צדוק  8

טרם דורג ז'בוטינסקי 56, נהריהד.ב. שירותיםדוד ביטון  9

י.ש אחזקותשי גלילי  10
שדרות ששת הימים 17, 

אילת 
4.55 

מחוז חיפה 

 4.525דלת הכרמל, ת.ד 5699שרותי חוסי בראניחוסי ביראני  1

 4.7315נהריה, רח' החלוץ 262משה בטיטמשה בטיט  2

 4.7420נתניה, הגר 11אור זוהר שירותי אינסטלציה ושיפוציםשלומי בן אור  3

 4.1511תל-דן 12, חדרהכהן אינסטלציהצורי כהן  4

ק.ביאליקדבח אברהםאברהם דבח  5  4.5210לילך 1/36

נשרארמון השטיחיםאיציק )ארז( פריבאי  6  51המסילה 22

 4.55התאנה, 51, תל מונדפלס השרוןגולן שאולי  7

טרם דורג ז'בוטינסקי 56, נהריהד.ב. שירותיםדוד ביטון  8

י.ש אחזקותשי גלילי  9
שדרות ששת הימים 17, 

אילת 
4.55 

 5.614נעמן 5, אשדודביאנדביליאור דרור  1

 4.3419עופקים, עידו הנבי 11עומר עבודות אינסטלציהעומר ארמיליאת  2

מיתראלעד-שרותי אינסטלציה ושיפוציםאלעד גרויסהויס  3  4.26האלה 9

 48ערערה בנגב ח.מ. צנרת ושיפוצים מחמד אלחויטי  4

מזכרת בתיהליאור לויליאור לוי  5  4.52מנחם בגין 5

 51התמרים 345/7א.א יזמותיצחק אלבז  6

 4.52תראבין א-צאנע דודו שרותי אינסטלציה - ללא צבע דאוד אלאסנע  7

 4.654ת.ד 5604מ.ע. שרותי אינסטלציהמהדי אלסניע  8

קובי ידעי 9
קובי אינסטלציה ושיפוצים )קובי  

ידעי(
בני  סמטת השיבולת, 4

עי"ש 
4.494 

שירות מעל הכליקיר הרוש  10
שדרות מקס ואמפרו שיין,  

רחובות 4
4.81 

 4.54נורדאו 96, הרצליהאיציק שירותי אינסלציה בע"מאיציק אזולאי  11

י.ש אחזקותשי גלילי  12
שדרות ששת הימים 17, 

אילת 
4.55 

 4.6227כפר אורנים, יהוד 18יריב אוחנהיריב אוחנה  1

 4.7833אריאל, הפסגה 40ש.צ. תחזוקהשלום ג'אן  2

 4.68בית שמש, העליה 355ד"ר אינסטלציהדודו צפרן  3

 4.4415ראשון לציון, מרדכי היהודי 3עובד אינסטלציהעובד טוויק  4

 4.7420נתניה, הגר 11אור זוהר שירותי אינסטלציה ושיפוציםשלומי בן אור  5

 4.519שפירא 21, קדימהדניאל נעיםדניאל נעים  6

פתח תקווהאוריאל אחזקותיוני שמואל  7  4.073מנחם רצון 35

בית אריהלוי יונתןלוי יונתן  8  4.3625הברוש 31

נתניהאס אנד פי-שירותי אינסטלציהנתנאל חן  9  4.5519אבו שדיד 4

 4.8312שרב הארונסון 27, רמת גןיעקב נעמהקובי נעמה  10

 2.81ת.ד 5604, טייבהנביל בנייה אחזקות ומסחרנביל סולימאן  11

 4.453שייקה אופיר 11, רמלהמקור האינסטלציהישראל טויטו  12

אבישי וקחי 13
אבישי שרותי אינסטלציה ומיזוג  

אויר- כולל צבע
 4.789הנביאים 36, פתח תקווה

קובי ידעי 14
קובי אינסטלציה ושיפוצים )קובי  

ידעי(
בני  סמטת השיבולת, 4

עי"ש 
4.494 

שירות מעל הכליקיר הרוש  15
שדרות מקס ואמפרו שיין,  

רחובות 4
4.81 

הרצליהאלירן ביבי אינסטלציהאלירן ביבי  16  4.55נוראו 96

זוהר על הגובהזוהר זביב  17
הגיבור האלמוני 47, תל 

אביב 
3.81 

18
א.א אינסטלציה  

ושיפוצים 
 4.55יקותיאל 46, תל אביבאליאב וקחי

 4.55חיים כהן 17, פתח תקוהאבי תבוריאבי תבורי  19

 4.54נורדאו 96, הרצליהאיציק שירותי אינסלציה בע"מאיציק אזולאי  20

י.ל.שיפוציםיאיר לוגסי  21
ישראל פולי פוליקוב,  

רמלה 
טרם דורג 

 4.55העצמאות, אשדוד ביובית הדרום איתי אמסלם  22

ישראל פרץ אינסטלציה ושיפוציםישראל פרץ  23
הרב מאיר חדש 2, 

ירושלים 
4.52 

 4.55הירדן 55, רמת גןליאביריב ערוסי  24

 4.54המצפה 5, צופיתג'י.אקס מערכות בע"מארז נצחון  25

מחוז ת״א 

 4.6323ת"א, יקותיאל 46א.א. אינסטלציהאליאב וקחי  1

טרם דורג תמנע 3, חולוןאשר שיקוםשלמה שועעי  2

 3.32שד׳ בן גוריון 22, זכרון יעקבשי לבית - שיקום נזקי מים ואינסטלציהשי בן חמו  3

נתניהלוי אינסטלציהאושר לוי  4  4.64פ"ת 57

בית אריהלוי יונתןלוי יונתן  5  4.3625הברוש 31

נתניהאס אנד פי-שירותי אינסטלציהנתנאל חן  6  4.789אבו שדיד 4

אבישי וקחי 7
אבישי שרותי אינסטלציה ומיזוג  

אויר- כולל צבע
 4.64הנביאים 36, פתח תקווה

 4.54המצפה 5, צופיתג'י.אקס מערכות בע"מ ארז נצחון 8

טרם דורג יוסף בן אהרון 17, רחובותפתרונות אינסטלציה מתקדמיםחבה איתי  9

מחוז ירושלים 

טרם דורג ירושלים, השמיר 71רמי שרותי אינסטלציהראיד עבד  1

 4.46ירושלים, האודם 571מורדכי אזולאימורדכי אזולאי  2

, חולוןאשר שיקוםשלמה שועעי  3 טרם דורג תמנע 3

טרם דורג בית שמש,שביל האשל 62סי טי גרףאלי צפרן  4

ירושלים שח אינסטלציהשמעון חנופה  5  3.954ראובן 22

 4.68בית שמש, העליה 355ד"ר אינסטלציהדודו צפרן  6

טמבוריה ושיפוציםבנימין מולקנדוב  7 E&B  4.7318שירת הים ירושלים 

ירושליםב.ש אינסטלציהברק קליף  8  4.46האזוב 4

 4.3916סיני 20, בית שמשרנטגן אברהם צפרן 9

 4.45סביון 7, ירושליםאדיר .ש - אינסטלציה ושיפוציםאדיר שבתאי  10

4 להזמנת שרברב ניתן להתקשר למוקד ״פרוייקטיב״ בטלפון 03-5688523שלוחה


