טל

עיר

שם

כתובת

אור יהודה
אילת
אליכין
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אפרת
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
בית שאן
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עלית
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בת ים
בת ים

אורי שחר
גיא תשמישי קדושה
אחרק בניהו-צרכי גז
זינגר מרכז לבית
כלבו נתנאל
ע א חומרי בניין
עולם העשיה
כל בו אפרת
אחים שמחי
הדר תשמישי קדושה
כל בו רוזה (ססי את מיכאל)
אשר דודזדה
הבית היהודי
כלבו לחקלאי אשקלון
מוריה
סופרגז אשקלון
תורת משה -אלוש רוזט
מוסאי יעקב
בשירי מרדכי
חקשור מוצרי חשמל
עמית אור
בית הפחם ב"ש
משלה ישראלי
אמישראגז בית שמש
המקצוענים לבית
כל בו יחזקאל
כל בו מנדל
מכלול
ספרי הריף
שיקו-שירותי גז
המרכז לבית רוטשילד
לב הגבעה טמבורית
כלי וחומר
רזאור סנטר מסחר בע"מ
טכנו מיקס
א.ב .אדר אמיתי בע"מ
אבי מוצרי חשמל
ובר חשמל
חשמל מור
טכנו יהודה
טמבור המרכז
טמבור כל
כל בו דוד
פארי
קניון רפאלי
רוזנברג צרכי חשמל
יצחק נתני -פרטי לא חנות
רחימי שמעון-טמבור

שד' בן גוריון  38/2נוה סביון
מרכז רזין
גפן 41
רבן יוחנן בן זכאי 47
יהודה הנשיא 94
03-6030101
שמעיה 19
03-9099888
שמעון בן שטח 10
02-9932778
מרכז מסחרי תאנה
08-8552115
רובע ז' מרכזון בעל הנס
08-8561808
יוסף טל ,שוק ב' מס' חנות 27
08-8551720
מרכז מסחרי ו דב גור 25
086781746
שמחה הולצברג 1
08-6764761
הרצל 2
חוצות היוצר א.ת הדרומי
08-6750841
העבודה 5
08-6750681
העבודה 31
08-6729612
רחוב העבודה 8
O54-7230617
רחל אמנו  18דירה 11
טלפקס08-6281147:
שלושת בני עין חרוד 67
086273151
העצמאות 36
08-6272766
קרן קיימת 48
08-6280412
דרך חברון 9/1
שכון גורדון  /250יעקב מכלוף 04-6585742 43
)(02-9911220
ב"ש הישנה ליד בנק פועלים מרכז מסחרי
02-536-7787
נחל זהר 10
02-9990418
מגדל המים
02-9920111
רבי יהודה הנשיא 6
02-9999050
נהר הירדן 66
02-9992636
חטיבת הראל 19
)(02-9913673
ז'בוטינסקי  28א'
025725031
זויל  1פינת הבבא סאלי 2
02-5800332
הרבי מזוועהיל 17/3
025802779
רבי עקיבא 5
02-5800599, 02-5382620
ישמח ישראל  ,1מרכז חיים זקן
03-6194518
חבקוק 25
03-6163828
הרב קוק 3
03-5793557
רבי עקיבא 39
03-6198148
רבי עקיבא 52
03-5793078
ז'בוטינסקי 178
03-6787707
כהנמן 138
03-6198922
חזון איש 49
03-5798644
חזון איש 27
03-5743365
בן יעקב 6
03-5799960
כהנמן 64
03-5781390
רבי עקיבא 139
03-6186592
רבי עקיבא 139
03-5513196
ניסים בכר 3/3
03-6586670
רוטשילד 39

03-5332781
08-6370541
04-6366049
03-9369290

עזיזי חשמל
גבעת זאב
רוק פתרונות טכניים בע"מ
גבעתיים
אור בקדוש
גדרה
גינות שומרון לי ולך
שמואל מזל
גן יבנה
בראשית
דימונה
גריל וגן
הרצליה
רם אור
הרצליה
הכל לגז
חדרה
אביבי חיים בע"מ
חולון
הבית היהודי תשמישי קדושה
חולון
מכון סת"ם חיים ביד
חולון
מקור החשמל
חיפה
צבע טרי
חיפה
ח.מ .הצנרת בעם
חיפה
חצור הגלילית מרכז האנרגיה
אין עוד מלבדו
טבריה
הכל לבית
יבנה
מסורת-כלבו לבית היהודי
יבנה
עוז והדר
יד בנימין
יוקנעם עלית שטרית תשמישי קדושה
מרכז הבית נור סנטר בע"מ
ירוחם
עולם הבית
ירושלים
אא לבית אזולאי
ירושלים
אוהל דקור
ירושלים
גביש אלקטרוניקה
ירושלים
אלקטרו סליל
ירושלים
ארזה כנל
ירושלים
בן פורת יבואנים
ירושלים
גז נוניש
ירושלים
הכל בית בענן
ירושלים
המאיר
ירושלים
המקור-איציק
ירושלים
חשמל הפלמח
ירושלים
כל גז אברהם ציון
ירושלים
כלבו ירחמיאל
ירושלים
מושליון חמצן ירושלים
ירושלים
מרכז החימום
ירושלים
מרכז השעונים והאלקטרוניקה
ירושלים
עבודה נעימה
ירושלים
עידנים המרכז לבית ולגן
ירושלים
פרץ יהודה
ירושלים
פתרונות המרכז לבית
ירושלים
שי עוגן
ירושלים
שיווק כל
ירושלים
שר שלום
ירושלים
כוכב השחר מרכולית כוכב בע"מ
חוני הכל לבית
כפר חבד
אור וגן
כפר סבא

02-5363818
03-5712220
08-8690249
09-7929753
050-2818450

הגיא  26/6גבעת זאב
כורזין 5
שפרינצק 27
מרכז מסחרי
מרכז מסחרי ב
מרכז מסחרי 14
09-9546142
סוקולוב 16
09-9540784
סוקולוב 60
04-6226081
הגפן 11
03-5598221
הסתת  ,22א.ת חולון
03-5047407
הבעל שם טוב 10
03-6515415
מבצע סיני  ,9שכונת תל גיבורים
0774014919
הרצל 64
פקס04-8664407 :
ארלוזרוב 2
048527793
יפו 64
04-6936806
צה"ל 519
04-6792267
התבור 24
08-9421566
שד' דואני 50
03-5445465
שבזי 3
08-8681644
עובדיה 1
049890527
תמר 4
0546656699
א.ת ירוחם
025823456
רחוב פארן 13
026251782
יפו 123
025822785
דוד  ,9שכונת הבוכרים
02-6765529
הגננת  238גילה
02-6780765
פייר קניג  ,37מול קניון הדר
פקס02-5374603 :
עלי הכהן 22
02-6525759
כנפי נשרים 3
02-5375199
בר אילן 30
077-4225205
אליהו קורן  29הר חומה
02-5371053
יחזקאל 6
0548137809
בר אילן 18
025612012
הפלמח 18
02-5825266
יחזקאל 30
02-5381122
מלכי ישראל  27גאולה
02-6720050
רחוב התעשייה 5
026725544
האומן  ,22תלפיות
02-5370704
מאה שערים 19
02-5863005
מרכז מסחרי רמות
02-6765111
הגננת  ,238גילה
02-5822628
יואל 21
שח"ל  58מרכז מסחרי גבעת מרדכי 02-6786455
02-5389550
נבון 4
02-6245735
אגריפס 76
02-5389010
יפו 110
02-9942401
03-9606056
09-7453967
ויצמן 35

ויצמן 132
רוטשילד 67

09-7678164
09-7658715
02-9932978

כל בו יפת
כפר סבא
פינת הקודש
כפר סבא
חשמל גוש עציון
כפר עציון
מעלה הכרמים 37/24
אברגיל משה
כרמיאל
08-9250430
דיזרעאלי 14
מעבדות ישראל
לוד
רמת יזרעאל  38ליד הדואר הישן 04-6440724
מגדל העמק רוז תשמישי קדושה
089703883
צאלון 19
כלבו טמבור צאלון
מודיעין
חטיבת גולני  ,9מרכז סולומון סנטר 08-9712288
תכלת תשמישי קדושה
מודיעין
08-9743948
אבני נזר 46
מודיעין עילית הכל בו בלומנטל הרץ
08-6231666
מושב יסודות המרכז הלוגיסטי של גז יגל
02-5900936
צמח השדה 40
מעלה אדומים כל בו מעלה אדומים
049920168
הגעתון 36
מה רבו
נהריה
02-9933930
סנטר הגוש
נווה דניאל
רחוב רמת הגולן 10
חן קטיף
ניצן
08-9933130
חדד אברהם-בדק בית  2000בעם
נתיבות
08-9944010
רחוב בעלי המלאכה 17
חשמל נעמן נדיב
נתיבות
08-9944545
רבי עקיבא 10
מרכז הזול
נתיבות
09-8828149
הרצל 19
דיין אברהם ובנו טמבוריה
נתניה
09-8338811
רזיאל 21
ח .שלום בע"מ אורות וחשמל
נתניה
09-8847086
ברט אהרון 3
אלקטריק חשמל ומטבחים
נתניה
/09-8613062/ 09-8823508
הרצל 39
י .המבורגר-טמבור
נתניה
09-8651789
הארי 20
כלביקו
נתניה
חנות 09-8612423
הנוטע 4
לביא את רמי
נתניה
09-8821193
רחוב המסגר  4נתניה
מקצועי  -אלבז חומרי בנין
נתניה
09-8624926
אלון צבי 7
סביון מוצרי חשמל
נתניה
ויצמן 3
תאורה וחשמל
נתניה
08-8585233
ת.ד 147
גתשלוה
משה
עין צורים ד.נ שדה
04-9913780
מרכז השווקים ,מול מכבי האש
מרכז האספקה שמוליק
עכו
מרכז מסחרי עלי .ת.ד 1240 .בית אל02-6457760
בית וגן
עלי
יעקב השקעות סו גוד
עלי
04-6396320
הנשיא 25
מכון סתם ירושלים
עפולה
04-6521782
ארלוזרוב 21
אוצר הספר
עפולה
054-6733828
האומנות 21
פיני גז
פרדס-חנה כרכור
הדקלים 100
קדוש קדוש
פרדס חנה
03-9089157
צאלח שלום 30
כל בו כלי בית ומתנות
פתח תקוה
03-9086215
מנחם בגין 21
הדר אלקטרוניקה
פתח תקוה
03-9050000
הרב פינטו  ,20סגולה
היפר רוזנפלד
פתח תקוה
03-9225123
פרנקפורטר 2
המאיר פ"ת
פתח תקוה
03-9325864, 076-5425864
מנחם בגין 96
כל בו יריד הבית
פתח תקוה
ברון הירש 25
כלבו חשמל רונן
פתח תקוה
03-9302486
אחד העם 28
עולם הבית
פתח תקוה
03-9318580
איכילוב 8
פתח תקווה ניסן אלקטרוניקה פתח תקוה
03-9311091
רוטשילד 81
פתח תקווה הנקודה היהודית
050-9100891
ההסתדרות 13
פתח תקווה אלקטרונז
04-6925477
שיר השחר בע"מ
ש.י.ר השחר בע"מ
צפת
04-6921815
א.ת ישן מתחם שפע שוק
מפתח העיר
צפת
09-8991062
הרצל 8א'
ענבי -לא חנות ,פרטי
קדימה
08-8001331
גאון הירדן 21
גוטליב חשמל הקריה
קרית גת
077-4560228
מרכז מסחרי כיכר פז 58
אור לציון
קרית גת

קרית גת
קרית גת
קרית גת
קרית גת
קרית ים
קרית מלאכי
קרית מלאכי
קרית עקרון
קרית שמונה
ראש העין
ראש העין
ראש העין
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רמלה
רמת גן
רעננה
שדה יעקב
שוהם
שילה
שער בנימין
תל אביב
תל אביב

גז גת
לכיש קל וחומר
מחשבה טהורה
מ.ש אביזרי גז
שזר מרכזים טכניים בע"מ
א.ר חצרוני
פזגז
נוני
עטרת הסת"ם
אורגד חשמל ותאורה
טכנו דרור
עידן החשמל
הצח מוצרי חשמל
טמבור חיים
סמי מלכה חומרי בנין
אור ודעת
ברכה והצלחה
כלבו בזול
כלבו שמואל שמחי
רונבי
רדיו קור
סלסה
פנינת הקודש
מסורת בעמק
רמי אביב
הכהן חומרי בנין
הכל לבית
איציק חשמל ומתנות
חשמל ולדמן

הרימון 87/5
הגפן 14
הזית 88
המירון 1/2
האירוס 1
מרכז מסחרי חנות מס' 2
לב הקריה 11
המלך חסן 10
רסקו 91
מרבד הקסמים 1
שבזי 144
שבזי 13
טוליפמן 2
הגדוד העברי 30
יהודה הלוי 6
אחד העם27
בנימין 4
הרצל 132
ויינר 9
אחד העם 11
הרצל 87
עוזיאל 116
קניון רננים
שדה יעקב
מרכז מסחרי שוהם

אצל 17
נחלת בנימין 105

08-6812708
08-6811521
08-6884504
04-6890670
08-8601195
08-8504465
08-8599910
03-9013646
03-9380173
03-6007787
03-9668216
039587777
03-9647165
08-9316465
08-9302655
08-9454218
08-9457727
08-9363316
08-9229470
03-7323171
09-7433826

26507801
02-9709077
03-6393551
03-6822341

