עיר

שם החנות

כתובת

טלפון

אופקים

שם-טוב שושנה

רחבת האר"י 19

077-9500368

אופקים

גז גל וענונו

נחושתן 19

08-9930042

אופקים

הכל לבית

הרצל 40

08-9921529

אור יהודה

אורי שחר

שד' בן גוריון  38/2נוה סביון

03-5332781

אור יהודה

גז דניאל בע"מ

הרצל 85

03-5102070

אזור

המרכז לתשמישי קדושה

בן בניסטי 12

03-5595695

אילת

חנות קודש

מרכז מור קומה ב'

08-6373930

אילת

גיא תשמישי קדושה

מרכז רזין

08-6370541

אליכין

אחרק בניהו-צרכי גז

גפן 41

04-6366049

אלעד

ע א חומרי בניין

שמעיה 19

03-6030101

אלעד

כלבו נתנאל

יהודה הנשיא 94

03-9088166

אלעד

עולם העשיה

אלעד

זינגר הכל לבית ולבניין

שמעון בן שטח  .10מרכז
רימון
אבטליון 23

03-9099888
03-9338288

אלעד

אודליה י.ירוחם בע"מ

רש"י 6

03-9626666

אלעד

צרכניית ברכת המזון

יונתן בן עוזיאל 44

03-9336221

אפרת

מינצר

צומת הגוש ת.ד 6667

02-9933490

אפרת

כל בו אפרת-לקוח

מרכז מסחרי תאנה

02-9932778

אשדוד

כל בו ססי את מיכאל

מרכז מסחרי ו דב גור 25

08-8551720

אשדוד

הדר תשמישי קדושה

אשדוד

אחים שמחי

יוסף טל ,שוק ב' מס' חנות
27
רובע ז' מרכזון בעל הנס

08-8561808
08-8552115

אשדוד

קניון רפאלי

אליעזר בן הורקנוס 22

08-8647588

אשדוד

כלבו רוזה

דב גור 21

08-8678796

אשדוד

מ.י.א שרותי גז בע"מ

הראשונים 26

052-3632536

אשקלון

סופרגז אשקלון

אשקלון

מוריה תשמישי קדושה

העבודה  31פינת רחוב
הנוטרים
העבודה 28

08-6750681
08-6750841

אשקלון

מיני מרקט יכיר

אשקלון

כלבו לחקלאי אשקלון

הסתדרות  16תוך בית
הכנסת אוהל משה
חוצות היוצר א.ת הדרומי

052-8745744

אשקלון

תורת משה -אלוש רוזט

רחוב העבודה 8

08-6729612

אשקלון

אלעד כהן

הרצל  ,3בניין בית פרנק

050-7967233

אשקלון

פזגז אשקלון

הרצל  31מדרחוב אשקלון

08-6750962

אשקלון

פורת יוסף

הרצל 20

08-6724845

אשקלון

הבית היהודי

צה"ל 8/5

08-6764761

אשקלון

שירות איציק

העבודה פינת הנוטרים 5

08-6758914

אשקלון

ריקושט אשקלון

פאוור סנטר צומת סילבר

08-6754714

052-3452125

אשקלון

מכון מלאכת שמים

הרצל 47

08-6725679

באר שבע

מוסאי שאול -לא חנות,
פרטי
עמית אור

רחל אמנו  18דירה 11

054-7230617

קרן קיימת 48

08-6272766

באר שבע

בשירי מרדכי

שלושת בני עין חרוד 67

08-6281147

באר שבע

חקשור מוצרי חשמל

העצמאות 36

08-6273151

באר שבע

אורטק

הדסה 42

08-6230804

באר שבע

הבית היהודי

זרזיר 14

077-3200462

באר שבע

באר שבע

בית הפחם ב"ש

דרך חברון 9/1

08-6280412

באר שבע

טומגרין בע"מ

העצמאות 22

08-6277028

באר שבע

עדן בר

העצמאות 29

073-7370144

בית אל

חשמלית בית אל

בית שאן

תפארת רם

דרך שבעת המינים  /1הרימון
2
מרכז רסקו  25ת.ד 573

09-972808
04-6581429

בית שאן

משלה ישראלי

שכון גורדון 250

04-6585742

בית שמש

כל בו מנדל

רבי יהודה הנשיא 6

02-9920111

בית שמש

מכלול

נהר הירדן 66

02-9999050

בית שמש

המקצוענים לבית

נחל זהר 10

02-536-7787

בית שמש

שיקו-שירותי גז

ז'בוטינסקי  28א'

02-9913673

בית שמש

כל בו יחזקאל

מגדל המים

02-9990418

בית שמש

בינה הכל לבית

חזון איש 17

02-9919393

בית שמש

אמישראגז בית שמש

בית שמש

ספרי הריף

ב"ש הישנה ליד בנק פועלים
מרכז מסחרי
יצחק רבין 17/5

02-9911220
02-9992636

בית שמש

חשמל כהלכה

רחוב ריבל 3

02-9924466

ביתר עילית

לב הגבעה טמבורית

המגיד ממזר'ץ  70גבעה B

02-5800332

ביתר עילית

כלי וחומר

רבי עקיבא 5

02-5802779

ביתר עילית

המרכז לבית רוטשילד

זויל  1פינת הבבא סאלי 2

02-5725031

ביתר עלית

רזאור סנטר מסחר בע"מ

ביתר עלית

הכל לבית ביתר

ישמח ישראל  ,1מרכז חיים
זקן
הרב ברים 4

02-5800599
02-6250260

בני ברק

ובר חשמל

רבי עקיבא 52

03-6198148

בני ברק

רוזנברג צרכי חשמל

רבי עקיבא 139

03-6186592

בני ברק

טמבור כל

חזון איש 27

03-5798644

בני ברק

טמבור המרכז

חזון איש 49

03-6198922

בני ברק

חשמל יעקובי

רבי עקיבא 3

03-6161291

בני ברק

רפאלי בע"מ

רבי עקיבא 139

03-5781390

בני ברק

כל בו דוד

בן יעקב 6

03-5743365

בני ברק

טכנו יהודה

כהנמן 138

03-6787707

בני ברק

חשמל מור

ז'בוטינסקי 178

03-5793078

בני ברק

א.ב .אדר אמיתי בע"מ

הרב קוק 3

03-6163828

בני ברק

א.ב .אדר אמיתי בע"מ

רבי עקיבא 142

בני ברק

טכנו שרוליק

רבי עקיבא 76

03-6889942

בני ברק

רפאלי

רבי עקיבא 139

03-5781390

בני ברק

מותג החשמל והגיהוץ

אלישע 5

052-7148848

בני ברק

אבי מוצרי חשמל

עלי הכהן 22

03-5793557

בני ברק

פליגמן לוי

רבי עקיבא 93

03-6190868

בני ברק

אורגד

רש"י 3

03-5784278

בני ברק

נויפלד המקור לדברי קודש

רבי עקיבא 53

03-5700075

בני ברק

פארי

כהנמן 64

03-5799960

בני ברק

ויהי אור

רבי עקיבא 28

03-5702355

בת ים

יצחק נתני -פרטי לא חנות

ניסים בכר 3/3

03-5513196

בת ים

אור לבית

בלפור 90

03-6585258

בת ים

רחימי שמעון-טמבור

רוטשילד 39

03-6586670

בת ים

שילת -מוצרים לבית היהודי

הנביאים 34

073-7373219

בת ים

אוריאלי סחר

עמל 4

050-5967777

גבעת זאב

עזיזי חשמל

הגיא  26/6גבעת זאב

02-5363818

גבעתיים

רוק פתרונות טכניים בע"מ

כורזין 5

03-5712220

גדרה

אור בקדוש

שפרינצק 27

08-8690249

גדרה

איתמר עקיבא התקנות גז

הגא 9

054-6543320

גינות שומרון

לי ולך

מרכז מסחרי

09-7929753

גן יבנה

שמואל מזל

הרצל  -70מרכז מסחרי ב

08-8574047

גן יבנה

אלדד אביזרי גז

השופטים 13\2

052-2362181

דימונה

מקור הברכה

חנות  36מרכז מסחרי

08-6579190

דימונה

בראשית

מרכז מסחרי 14

050-9390062

דימונה

שי לי -מימון

מרכז מסחרי ישן 46/19

052-7222375

דימונה

מזוז חשמל

הפועלים 16

08-6520076

הר ברכה

ישי מערכות

נגידים  240ת.ד 55

02-9709433

הרצליה

רם אור

סוקולוב 60

09-9540784

הרצליה

גריל וגן

סוקולוב 16

09-9546142

הרצליה

משרקי מוצרי חשמל

סוקולוב 70

09-9540475

הרצליה

חן שביט

סוקולוב 46

09-9542007

חדרה

דור גז בע"מ

הרצל 21

04-6324754

חדרה

הכל לגז

הגפן 11

04-6226081

חדרה

דן גז

הגיבורים 52

052-3212829

חדרה

ישראל אהרון טכנאי גז

רחוב הרצל 105/3

052-7150027

חולון

מכון סת"ם חיים ביד

חולון

אביבי חיים בע"מ

מבצע סיני  ,9שכונת תל
גיבורים
הסתת  ,22א.ת חולון

03-6515415
03-5598221

חולון

חשמל כרמי

הגרא 10

03-5047755

חולון

הבית היהודי תשמישי
קדושה
מכון סתם חסדי יוסף

הבעל שם טוב 10

03-5047407

הבעש"ט 7

077-3001360

חולון
חולון

חשמל רומנו

דוב הוז 26

03-6515028

חיפה

מקור החשמל

הרצל 64

077-4014919

חיפה

יחיאל שזר בע"מ

ההסתדרות 182

04-6890670

חיפה

עבו חומרי בנין

מיכא-ל  14שכונת הדר

04-8666343

חיפה

ח.מ .הצנרת בעם

יפו 64

04-8527793

חיפה

צבע טרי

ארלוזרוב 1

04-8650608

חמדת

סוכנות פזגז הבקעה

חמדת

02-9947501

חצור הגלילית

מרכז האנרגיה

יצחק שמיר 7

04-6936806

טבריה

אייל תשמישי קדושה

התבור 24

04-6792267

טבריה

א.ש.א סוכנויות גז בע"מ

אלחדיף  -16מופיע בוייז

04-6790552

טבריה

עידן תשמישי קדושה

בנין לב הגליל 33

04-6790725

טבריה

אלקטרון

הפרחים 9

04-6723091

טבריה

ופרצת תשמישי קדושה

הגלבוע פינת הפרחים

04-6715641

יבנה

אמיר צברי תשמישי קדושה

קניון קנדי סנטר

08-9333130

יבנה

מסורת-כלבו לבית היהודי

דואני 20

08-6757677

יבנה

הכל לבית

שד' דואני 50

08-9421566

יד בנימין

עוז והדר

עובדיה 1

08-8681644

יוקנעם עלית

שטרית תשמישי קדושה

תמר 4

04-9890527

יצהר

א.ת .יצהר

02-6333166

ירוחם

מ.ש .הכהנים חומרי בניין
בע"מ
מרכז הבית נור סנטר בע"מ

א.ת ירוחם

08-6583777

ירוחם

יד היוצר

צבי בורנשטיין 801/3

08-6580808

ירושלים

ח.ב הכל לבנין בע"מ

כנפי נשרים 18

054-2377929

ירושלים

ארזה כנל

עלי הכהן 22

02-5374603

ירושלים

אוהל דקור

דוד  ,9שכונת הבוכרים

02-5822785

ירושלים

כל גז אברהם ציון

יחזקאל 30

02-5825266

ירושלים

פרץ יהודה

יואל 21

02-5822628

ירושלים

המאיר

יחזקאל 6

02-5371053

ירושלים

שר שלום

יפו 110

02-5389010

ירושלים

שי עוגן בלרס בע"מ

נבון 4

02-5389550

ירושלים

שיווק כל

אגריפס 76

02-6245735

ירושלים

בן פורת יבואנים

כנפי נשרים 3

02-6525759

ירושלים

מושליון חמצן ירושלים

בית הדפוס  ,8גבעת שאול

02-6720050

ירושלים

פתרונות המרכז לבית

ירושלים

גז נוניש

שח"ל  58מרכז מסחרי גבעת
מרדכי
בר אילן 30

02-6786455
02-5375199

ירושלים

עולם הבית

רחוב פארן 13

02-5823456

ירושלים

המאיר

יחזקאל 6

02-5371053

ירושלים

חשמל הפלמח

הפלמח 18

02-5612012

ירושלים

בסט גז -מרכז החימום
בע"מ
טמבור הרכס

האומן  ,22תלפיות

02-6725544

חזון איש  ,32רמת שלמה

02-5711423

ירושלים

אוטומט ירושלים הנדסה
בע"מ
אלקטרו סליל

חרשי ברזל 3

02-6783007

פייר קניג  ,37מול קניון הדר

02-6780765

ירושלים

הכלי לבית

מאה שערים 98

02-5828779

ירושלים

אלקטרו מגדל

אגריפס 107

02-6251633

ירושלים

ירושלים

ירושלים

גואטה ציון בע"מ

שבטי ישראל 45

02-5829127

ירושלים

י .אלהרר שיווק ומסחר
( )2002בע"מ
עולם החשמל -אברהם

הגננת  ,238גילה

02-6765111

עמוס 13

02-5002776

ירושלים

טיפטופ

כנפי נשרים 15

02-6222338

ירושלים

הכל בית בענן

אליהו קורן  29הר חומה

077-4225205

ירושלים

אימפריית החסד

פתח תקוה  16רוממה

02-5377130

ירושלים

בזאר בני ציון

אגריפס 49

02-6232851

ירושלים

גביש אלקטרוניקה

הגננת  238גילה

02-6765529

ירושלים

ירושלים

האחים כהן-טמבור

מלכי ישראל 14

02-5370563

ירושלים

טמבור בית כהלכה

רקנטי 45

 02-5712472יהודה

ירושלים

גל אור

מאה שערים 6

02-5370657

ירושלים

נעם חומרי בנין

יפו 94

02-5375932

ירושלים

מרכז השעונים
והאלקטרוניקה
כל בו הבירה

מאה שערים 19

02-5370704

דוד ילין 51

02-5002882

ירושלים

ירושלים

כל בו חשמל

מאה שערים 13

02-5370434

ירושלים

כלבו לבוש מרדכי

לבוש מרדכי 3

02-5021255

ירושלים

מרגלית חשמל

כי טוב 8

02-5003611

ירושלים

עבודה נעימה

מרכז מסחרי רמות

02-5863005

ירושלים

פרזול ג'רסי

בית ישראל ,מאה שערים

02-5828847

ירושלים

כלבו ירחמיאל

מלכי ישראל  27גאולה

02-5381122

כוכב השחר

מרכולית כוכב בע"מ

02-9942401

כפר חבד

חוני הכל לבית

03-9606056

כפר יונה

בית חבד כפר יונה

העליה 29

09-8852770

כפר יונה

שמעיה תשמישי קדושה

הרצל 9

077-5533770

כפר סבא

פינת הקודש

רוטשילד 67

09-7658715

כפר סבא

אור וגן

ויצמן 35

09-7453967

כפר סבא

כל בו יפת

ויצמן 132

09-7678164

כפר סבא

חוכמה ודעת ימיני ישי

שרת 21

09-7672921

כפר סבא

המפתיע

ויצמן 134

09-7677522

כפר עציון

עציון סנטר בע"מ

איזור תעשיה כפר עציון

02-9938748

כפר עציון

חשמל גוש עציון

איזור תעשיה כפר עציון

02-9932978

כרמיאל

המכון לצלילים ומזוזות

מבצע בן נעמי 37/2

050-9671455

כרמיאל

אברגיל משה

מעלה הכרמים 37/24

052-2357334

כרמיאל

הספקה טכנית כרמיאל

החרושת 48

04-9989195

לוד

מעבדות ישראל

דיזרעאלי 14

08-9250430

מגדל העמק

רוז תשמישי קדושה

מודיעין

תכלת תשמישי קדושה

מודיעין

א.א .נחום גז

רמת יזרעאל  38ליד הדואר
הישן
חטיבת גולני  ,9מרכז סולומון
סנטר
יום ה׳ 13/7

04-6440724

052-5647372

מודיעין

כלבו טמבור צאלון

צאלון 19

08-9703883

מודיעין

נקודת חן

עמק זבולון  ,24מרכז קייזר

08-9265654

מודיעין עילית

הכל בו בלומנטל הרץ

אבני נזר 46

08-9743948

08-9712288

מודיעין עילית

כל בו רשבי

רשבי 39

058-7648108

מודיעין עילית

טמבור הבית הלבן

יהודה הנשיא 16

08-9741114

מודיעין עילית

זינגר המרכז לבית

מודעין עלית

חיסי

שדרות יחזקאל  ,2מרכז
עסקים עילית
שדרות יחזקאל 2

08-9797645

מושב בני ציון

תומר הדר-טכנאי גז

מושב ינון

חן זנדני עבודות טכניות

מושב נחלה

גז סנטר

08-9760756
054-9986716

מושב ינון מס' משק 6

050-4141993
08-8531703

מירון

אחים רוזנברג

ת.ד  132דנ"מ גליל

04-6987193

מסמיה (צומת
מסמיה)
מעלה אדומים

אדירם תעשיות מתכת
בע"מ
כל בו מעלה אדומים

צומת ראם

08-8602602

צמח השדה 40

02-5900936

מעלה שומרון

א .חצרוני בע"מ

א.ת מעלה שומרון

0524-2556115

משמר השבעה

בונפיל בע"מ

רחוב יעקב עולמי 45

03-9601799

נהריה

בוהדנה דניאל

הרצל  8דירה 1

054-8186564

נהריה

יפת

הגעתון 2

04-9929558

נהריה

כל בו שחר

בנין אגד

04-9922129

נהריה

מה רבו

נווה דניאל

סנטר הגוש

ניצן

הגעתון 36

04-9920168
02-9933930

חן קטיף

שדרות החורש 1

054-5236555

ניצן

חשמל גהסי וחומרי בניין

רחוב המפרץ 1

08-6847716

נס ציונה

בית חבד נס ציונה

ביאליק 2

08-9301770

נתיבות

מרכז הזול

רבי עקיבא 10

08-9944545

נתיבות

חדד אברהם -בדק בית
 2000בע"מ
חשמל נעמן נדיב

רחוב רמת הגולן 10

08-9933130

רחוב בעלי המלאכה 17

08-9944010

נתיבות

הכל לבית

שוק עירוני 43

08-993-0534

נתיבות

הספקה מרכזית

נתיבות

נתי הלבשה-לדבר עם דן

דר שמילו יוסף  46איזור
תעשיה
אבוחצירה 54

08-9930104
08-9941025

נתיבות

תשמישי קדושה ספיר
ויהלום
סביון מוצרי חשמל

רח ירושלים 23

077-7934153

אלון צבי 7

09-8624926

נתניה

י .המבורגר-טמבור

הרצל 39

09-8823508

נתניה

ח .שלום בע"מ אורות
וחשמל
לביא את רמי

רזיאל 21

09-8338811

הנוטע 4

09-8612423

נתניה

גז גוואטה

אלכסנדר זייד 35

055-2236799

נתניה

אמישראגז נתניה -דוגית
בע"מ
מקצועי  -אלבז חומרי בנין

סמילנסקי 4

09-9532804

רחוב היהלומן  16נתניה

09-8821193

נתיבות

נתניה

נתניה

נתניה
נתניה

צבי סנטר

רבי עובדיה מברטנורא 1

09-8847189

נתניה

תאורה וחשמל

ויצמן 3

052-3016554

נתניה

אלקטריק חשמל ומטבחים

ברט אהרון 3

09-8345552/3

נתניה

דיין אברהם ובנו טמבוריה

הרצל 19

09-8828149

נתניה

כלביקו

הארי 20

09-8651789

נתניה

א.ד.ר אורון גבורי 1987
בע"מ
נתי אלקטרוניקה

פנקס  8א.ת .ישן

09-8619295

אצ"ל 3

09-8654736

נתניה

ציון עמוס

נתניה

054-5237339

עין צורים ד.נ
שדה גת
עכו

משה שלוה

ת.ד 147

08-8585233

מרכז האספקה שמוליק

עלי

בית וגן

מרכז השווקים ,מול מכבי
האש
מרכז מסחרי עלי

04-9913780
02-6457760

עמנואל

הכלבו לבית עמנואל

מרכז מסחרי

052-7137148

עפולה

מכון סתם ירושלים

הנשיא 25

04-6396320

עפולה

גז פור יו

052-2850034

עפולה

אמסלם שיווק מוצרי חשמל

מנחם אוסישקין 60

052-6354106

עפולה

אוצר הספר

ארלוזרוב 21

04-6521782

עפולה

רזיאל יודאיקה

החטיבה  9מס' 28

077-9335473

פסגת זאב
ירושלים
פרדס חנה

כל בו לבית ולגן

שדרות משה דיין 160

02-5856319

שלום כדורי

ברקת 38

054-2483885

פרדס חנה

קדוש קדוש

הדקלים 100

050-6779192

פרדס-חנה
כרכור
פתח תקוה

פיני גז

האומנות 21

054-6733828

כל בו יריד הבית

מנחם בגין 96

פתח תקוה

כל בו כלי בית ומתנות

צאלח שלום 30

076- ,03-9325864
5425864
03-9089157

פתח תקוה

המאיר פ"ת

בן ציון גליס 18

03-9225123

פתח תקוה

חם גם בע"מ

מלאכי 1

050-2464409/10

פתח תקוה

כלבו חשמל רונן

ברון הירש 25

052-2723967

פתח תקוה

ל.י .גזגז בע"מ

בן ציון גליס 17

03-5500875

פתח תקוה

די אנד אס גרילים בע"מ

שנקר 14

054-4899788

פתח תקוה

אלקטרונז

ההסתדרות 13

03-9030308

פתח תקוה

ניסן אלקטרוניקה פתח
תקוה
 BANגז

איכילוב 8

03-9318580

אחד העם 59

052-3480633

פתח תקוה

כתר מלכות

ז'בוטינסקי 81

054-9834018

פתח תקוה

כלבו לבית

אסף שמחוני 4

03-9369049

פתח תקוה

דו גז שיווק בעם

רוטשילד 79

072-2722000

פתח תקוה

ל.י .גז בע"מ

הרכב  6א.ת סגולה

03-5500875

פתח תקוה

הנקודה היהודית

רוטשילד 81

03-9311091

פתח תקוה

הדר אלקטרוניקה

מנחם בגין 21

03-9086215

פתח תקווה

היפר רונזפלד

הרב פינטו  ,20סגולה

03-9050000

צומת עלי

סו גוד so good -עלי

תחנת סונול עלי

02-9942486

צומת שילת

שיווק והפצה בן ישי

צפת

המרכז לחשמל וחומרי בנין

אזור תעשייה שילת מול רמי
לוי
צה"ל 6/33

08-9761844
04-6920479

צפת

ש.י.ר השחר בע"מ

ויצמן  20מתחם דובק

04-6925477

צפת

אור השמש

מרכז רסקו

04-6922550

צפת

מפתח העיר

א.ת ישן מתחם שפע שוק

04-6921815

צפת

אור בקודש

ירושלים 37

04-6973710

קדומים

נטו שירות

קדומים

סופרגז יו"ש

היצירה  ,3ת.ד  641א.ת
קדומים
היצירה 1

050-3214007
09-7928504

קרית ארבע

בית חם

מתחם מועצה מס' 1

054-5983164

קרית ארבע

אוחנה מעוז לבניין בע"מ

חלב ודבש 8

02-5400067

קרית ארבע

בית חם

מתחם מועצה מס' 1

054-5983164

קרית אתא

בית אלקטרי

זבולון 15

04-8443366

קרית אתא

סמדר אלקטריק

זבולון 11

077-5001236

קרית אתא

טכנו בית

העצמאות 80

04-8446763

קרית גת

מ.ש אביזרי גז

מירון 1

053-3345568

קרית גת

אור לציון

מרכז מסחרי כיכר פז 58

077-4560228

קרית גת

לכיש קל וחומר

הגפן 14

08-6811521

קרית גת

קירי אלקטריק

כיכר פז 79

08-6810066

קרית גת

גוטליב חשמל הקריה

גאון הירדן 21

08-8001331

קרית גת

מחשבה טהורה

הזית 88

08-6884504

קרית גת

גז גת

הרימון 87/5

08-6812708

קרית ים

אבי חומרי בניה

שדרות ירושלים 13

04-8703685

קרית ים

שגב אספקה

כיכר לוי אשכול 11

04-8754966

פתח תקוה

קרית מלאכי

כדורי חומרי בנין

חלוצי התעשיה 6

08-8583679

קרית מלאכי

פזגז קרית מלאכי

לב הקריה 11

08-8504465

קרית מלאכי

א.ר חצרוני

מרכז מסחרי חנות מס' 2

08-8601195

קרית עקרון

נוני גרילים

המלך חסן 10

08-8599910

קרית שמונה

עטרת הסת"ם

רסקו 91

076-8617389

קרית שמונה

בונבון סולימן

רסקו 42

04-6942070

ראש העין

מרכז החשמל

צה"ל 27

050-2205979

ראש העין

מרכז החשמל

צה"ל 27

050-2205979

ראש העין

טכנו דרור

שבזי 144

03-9380173

ראש העין

עידן החשמל

שבזי 13

03-6007787

ראש העין

שדרות שלמה המלך 16

03-9037980

סוכות לנצח -גולדי הוד
בע"מ
לי גז

אבן עזרא 44

050-9339303

ראש העין

אורגד חשמל ותאורה

מרבד הקסמים 1

03-9013646

ראש העין

א.ח נירים בע"מ

שבזי 46

054-3355955

ראש העין

יפת אביזרי גז

המלאכה  8א.ת החדש

03-9021111

ראשון לציון

סמי מלכה חומרי בנין

יהודה הלוי 6

03-9647165

ראשון לציון

טמבור חיים

הגדוד העברי 30

03-9587777

ראשון לציון

הצח מוצרי חשמל

טוליפמן 2

03-9668216

ראשון לציון

תנחום פינסון

אחד העם 19

03-9641351

ראשון לציון

טיקה ליין בע"מ

אליהו איתן 19

03-9306151

רחובות

רונבי את ברקוביץ סחר
בע"מ
כלבו בזול

אחד העם 11

08-9363316

הרצל 132

08-9454218

רחובות

ספרינגז

קונסרי 9

08-9926962

רחובות

כלבו שמואל שמחי

ויינר 9

08-9457727

רחובות

חשמל עופר

הרצל 166

08-9455959

רחובות

ספרינגז

קונסרי 9

08-9926962

רחובות

אור ודעת

אחד העם27

08-9316465

רחובות

אחזקות IC

רוז'נסקי עמיאל 23/3

052-6949994

רחובות

חי סנטר-בודאי

עזרא 4

08-9493623

רחובות

אינטרגז

בילו 23

08-9355919

רחובות

ברכה והצלחה

בנימין 4

08-9302655

רמלה

רדיו קור

הרצל 87

08-9229470

רמלה

מרכז החשמל

זבוטינסקי 15

052-777708

רמלה

סופרגז ארצי

רמלה

תשמישי קדושה לשם שמים

ראש העין

רחובות

08-9151715
הבעל שם טוב 1

08-9217475

רמת גן

סלסה

עוזיאל 116

03-7323171

רמת השרון

מפתח השרון

אושיסקין 53

03-5401244

רעננה

ע .שיווק מוסדי

היצירה 7

09-9743326

רעננה

פנינת הקודש

קניון רננים

09-7433826

רעננה

תשמישי קדושה

אחוזה 124

09-7431338

רעננה

ספרי בריל

אחוזה 111

09-7601882

שדה יעקב

מסורת בעמק

שדה יעקב

04-9534193

שדה עוזיהו

סיון שירותי גז

שדה עוזיהו 53

08-6636429

שדרות

ברכת גז אדר

בן צבי 29

053-7314767

שילה
שער בנימין

מ.ש .הכהנים חומרי בניין
בע"מ
הכל לבית

א.ת .שילה

02-6333155

מרכז מסחרי שער בנימין

02-9709077

תל אביב

כביס-קור

דרך ההגנה 78

03-6874292

תל אביב

איציק חשמל ומתנות

אצל 17

03-6393551

תל אביב

גז הליטני בע"מ

מעפילי אגוז 91

054-7474275

תל אביב

שי לי

העליה 66

03-6389176

תל אביב

בית התפילין והמזוזה

גרינבוים 41

077-4001310

תל אביב

חשמל ולדמן

נחלת בנימין 105

03-6822341

תל מונד

עולם החשמל ואלקטרוניקה

רחוב הדקל 54

09-7962388

מעוז הגז בע"מ

054-5555052

