משווקים מורשים
רשתות שיווק (לפי סדר הא'  -ב')
טלפון

שם הרשת
א.ל.מ
אבי סופר
אלקטרו קובי (ביג אלקטריק)
ביג בוקס
טרקלין חשמל
חשמל נטו
ליאור מוצרי חשמל
מחסני חשמל
מחסני סופר אלקטריק
צורף
שקם אלקטריק
תן אלקטריק

03-9141222
03-5609554
04-6735666
03-9545300
1700-50-50-20
1-599-50-50-66
02-6422284
*5018
03-6596613
03-6164242

אתרי אינטרנט (לפי סדר הא'  -ב')
טלפון

שם האתר
אתר אלקטרו ביי
אתר אולסייל
insale
אתר אלקטריק דיל
אתר בטר שופ
אתר גט איט
אתר הייטק זון
אתר חשמל נטו
אתר לאסטפרייס
אתר סטוקסייל
אתר סל תק
אתר שאלטר

077-6705600
09-9720000
09-7444447
04-8520144
077-5518443
1-599-540-540
1-599-50-50-66
1700-70-80-89
053-6305763
1700-723-333
050-9922465

חנויות פרטיות (לפי עיר)
כתובת

לינק לאתר
ארצי  -לכל סניפי א.ל.מ
ארצי  -לכל סניפי אבי סופר
ארצי  -לכל סניפי אלקטרו קובי  /ביג אלקטריק
ארצי  -לכל סניפי Big Box
ארצי  -לכל סניפי טרקלין חשמל
ארצי  -לכל סניפי חשמל נטו
ארצי  -לכל סניפי ליאור מוצרי חשמל
ארצי  -לכל סניפי מחסני חשמל
ארצי  -לכל סניפי סופר אלקטריק
ארצי  -לכל הסניפים
ארצי  -לכל סניפי שקם אלקטריק
ארצי  -לכל סניפי תן אלקטריק

לינק לאתר
www.electro-buy.co.il
www.olsale.co.il
www.insale.co.il
www.electricdeal.co.il
www.bettershop.co.il
www.getit.co.il
www.htzone.co.il
www.netoneto.co.il
www.lastprice.co.il
www.stocksale.co.il
www.cell-tec.co.il
www.shalter.co.il

טלפון

שם החנות

עיר

חשמל אבו גוש שיווק ומסחר
סלון סח אל נום
אלקטרו אבי
טרקלין כהלכה אלעד
וולט 220
אביב החשמל הנמל
חשמל כהן
טרקלין כהלכה אשדוד פלמ"ח
א.ע .אלון החשמל
סנעד
מג'אדלה סנטר
סלון אדיב
אמפריה מסחר
חשמלית אוריאל שטרן
אלקטרו פלוס
מחסן החשמל
חשמל ומחשבים יאקב
קרייזמן מזגנים ומוצרי חשמל
וייס טומי-מוצרי חשמל
טרקלין כהלכה בני ברק עזרא
טרקלין כהלכה בני ברק רבי עקיבא
מ.מ.א.ס.אלקטרו סנטר
סולטן מוצרי חשמל
ש.פ .שיווק מוצרי חשמל
שיא החשמל והמיזוג ב"ה בע"מ
סופר גלורי בת ים
אלקטרו עבד בע"מ
חשמל מאור הגליל
ל.ג .א סלון השרון
insale

אבו-גוש
אום אל פאחם
אור-יהודה
אלעד
אריאל
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשקלון
אשקלון
באקה-אל-גרביה
באר שבע
בועיינה-נגידאת
בית-אל
בית-גאן
בית שמש
ביתר-עלית
ביתר-עלית
בני-ברק
בני-ברק
בני-ברק
בני-ברק
בני-ברק
בני-ברק
בני-ברק
בת-ים
גסאר-א-זרקא
דיר-אל-אסד
הוד-השרון
הרצליה

אבו גוש
אום אל פחם
אליהו סעדון  130אור יהודה
שמעון בן שטח  10אלעד
המלאכה  ,20אריאל
האורגים  ,18אשדוד
מרכז מסחרי ד'  17אשדוד
הפלמח  40אשדוד
הגבורה  11אשקלון
אלי כהן  39חנות  10אשקלון
באקה אל-גרביה
הדסה  68באר שבע
בועיינה-נג'ידאת
דרך שבעת המינים  1בית אל
בית ג'אן
נחל שורק  ,31בית שמש
הרן  6בית"ר עילית
אריאלי יצחק  ,10בית"ר עילית
רבי עקיבא  33ב"ב
עזרא  11בני ברק
רבי עקיבא  55בני ברק
בעל שם טוב  16ב"ב
בירנבוים  21בני ברק
ירמיהו בני ברק
בני ברק
רוטשילד  34בת-ים
ג'סאר א-זרקא
דיר-אל-אסד
דרך השרון  ,94הוד השרון
ספיר  7הרצליה פיתוח

02-5701790
04-6312001
03-5333013
0737-218-218
03-9365544
08-8562014
08-8556502
0737-219-219
072-2740525
08-6744150
04-6381125
08-6444771
04-6705953
02-9972128
04-9803614
076-8108928
073-7214214
0722-770770
03-6182290
0737-216-216
0737-217-217
03-5795171
03-5744374
072-2114350
077-3510710
03-6596613
04-6262745
057-7771553
09-7401893
09-7444447

אלקטרו סייל מוצרי צריכה
מ.יעקובי  -עודפים
פר אלקטרוניקה
גלי קור  -חולון
סופר גלורי חולון

הרצליה
חדרה
חדרה
חולון
חולון

שד' שבעת הכוכבים  1הרצליה
א.ת .צפוני חדש חדרה
דוד אלעזר  27חדרה
המלאכה 9
המרכבה  36חולון

09-9563755
04-6341759
04-6224041
03-6500042
03-6242878

03-5055918

סלון חולון
או.אנ.תי .אלקטרוניקס בע"מ
גילי ליאו אלקטריק בע"מ
דאמוני סוהיל
מכשירי חשמל אריה
סל תק

חולון
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה

סוקולוב  75חולון
המגינים  ,90חיפה
צה"ל  ,10כיכר מאירהוף ,חיפה
עבאס  14חיפה
המגינים  5חיפה
נורדאו  6חיפה

04-6568586
04-8533230
04-8666710
072-2204650

סמגל
גל אלקטריק
סלון קזז
ח.ג.נ איברהים חאגי יחיה
נאשף פלאח ע.אלרחים
אדם מוצרי חשמל
מרכז החשמל עיראקי
קירור עדנאן
ליעם אלקטריק
בנצי נעים
החשמל לצרכן יבנה
סטריאו עיני
פיזנטי שיווק מוצרי חשמל בע"מ
גלי קור  -יפו
בשאראת מוצרי חשמל
אבו דיאב למיזוג
ד.ב.מיטב שיווק
ח .ריינר

חיפה
חצור-הגלילית
טבריה
טייבה
טייבה
טירה
טירה
טירה
טירת-הכרמל
יבנה
יבנה
יבנה
יבנה
יפו
יפיע
ירושלים
ירושלים
ירושלים

מרקוני  11חיפה
חצור הגלילית
הגליל  20טבריה
טייבה
טייבה
טירה
בילאל  11טירה
טירה
מרכז מת"מ טירת הכרמל
שבזי 2
רחוב הירמוך  ,1יבנה
שד' דואני  18יבנה
שד' העצמאות  6יבנה
שד ירושלים 87
יפיע
חאלד בן אלואלד  ,30ת.ד  66219ירושלים
מעגלי הרי"ם לוין  ,4ירושלים
בן זאב  2ירושלים

04-8406084/5
04-6934911
04-8622332
09-7992459
09-7995791
09-7938107
09-7938230
052-2576401
052-2835868
08-9435008
03-9565222/3
08-9431870
08-9437226
03-5185777
076-8606461
02-6273865
050-9515157
02-5713332

חשמל ומחשבים יאקב
טופ סטור
טרקלין יאקאב חשמל
טרקלין כהלכה כנפי נשרים
י .שיר ובניו
מוצרי חשמל אור הלבנה
מחסני גבעת שאול
מיטב מוצרי חשמל
מילטון אלקטרוניקה
סלון ירושלים
צומת חשמל
אלקטרו רודי
ש.מ.חביש
אלאמין יבוא ושיווק מוצרי חשמל
אלקטרו סומאר בע"מ
בן שלוש מוטי
חשמל נטו כפר סבא
סופר גלורי כפר סבא
שאלטר
עואד שיווק מוצרי חשמל בע"מ
פדאא חברה למוצרי חשמל ורהיטים
סט כרמיאל
זיק אור
מקור המתנות
מרכז החשמל ,ג'מיל עבאס
מחסני אלקטרוניקה וחשמל
טלרון אלקטרוניקה
ש.י .א רשת מוצרי חשמל ביתיים
טלווזיה גדעון
עדיני מוצרי חשמל
מרכז החשמל-סספורטס
שאלטר
ביתאן יורם בע"מ
מיני זול
א.א.א המרכז לעודפי חשמל
חשמל נטו נתניה
חשמל רובי
מוצרי חשמל רובי-סעידיאן הרצל
מייק אלקטרוניקה
מוצרי חשמל חיים רוזן
איסמעיל ווחש
המרכז למוצרי חשמל-עין מאהל
סופר מאיר אלקיים
אול שופ
סופר סאן
אאוטלט חשמל
החשמל לצרכן פתח תקווה
המאיר
המאיר

ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירכא
ירכא
כפר-יפיע
כפר-מגאר
כפר-סבא
כפר-סבא
כפר-סבא
כפר-סבא
כפר יאסיף
כפר מנדא
כרמיאל
מבשרת-ציון
מעלות-תרשיחא
מעלות-תרשיחא
מרכז מסחרי שפירא
נהריה
נס ציונה
נצרת
נצרת
נצרת עילית
נשר
נתיבות
נתיבות
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
סביון
סכנין
עין-מאהל
עין יהב
עפולה
עפולה
פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה
פתח-תקווה

יחזקאל  18וירמיהו  60ירושלים
יצחק שדה  1ירושלים
ירמיהו  ,60ירושלים
כנפי נשרים  68ירושלים
המלך גורג  33ירושלים
תלפיות
גבעת שאול  40ירושלים
סנהדריה מורחבת  103/19ירושלים
יד חרוצים  15ירושלים
יפו  97מרכז כלל ירושלים
ירושלים
ירכא
כפר ירכא
כפר יפיע
כפר מג'אר
ויצמן 87
המנופים  ,2כפר סבא
דרך השרון  12כפר סבא
התע"ש  14כפר סבא
כפר יאסיף
כפר מנדא
הגליל  2כרמיאל
קניון הראל מבשרת ציון
מעלות-תרשיחא
מעלות תרשיחא
מרכז מסחרי שפירא
ויצמן  71נהריה
הפטיש  6מתחם ישפרו סנטר נס ציונה
נצרת  1025/19ת.ד10841.
נצרת
גלבוע  6נצרת עילית
דרך בר יהודה  96נשר
מסעוד אלפסי  20נתיבות
החרש  62נתיבות
גיבורי ישראל 7
מפי  ,5נתניה
גרינבויים  12נתניה
שער הגיא  7נתניה
הרצל  53נתניה
לוי אשכול  201צומת סביון
סכנין
עין מאהל
עין יהב
ירושלים  3עפולה
יהושע  28עפולה
בן ציון גליס  51פ"ת
בן ציון גליס  ,37א.ת .סגולה ,פ"ת
בן ציון גאליס  18סגולה
פרנקפורטר 2

073-7215215
072-3359485
073-7215215
02-5871168
02-6258298
02-6508874
02-6522214\5
02-5853121
02-6735146
02-6245537
052-2775059
04-9963320
04-9969882
04-6081716
04-6778851
09-7659722
1-599-50-50-66
09-7443384
074-7551681
04-9963897
04-9863237
04-9987386
02-5700070
04-9974753
04-9972164
08-8501655
04-9928240
08-9302478
04-6563458
04-6013555
04-6571743
04-6620300
08-9944929
08-9934482
1-599-50-50-66
09-8353702
09-8324929
09-8622436
03-5339447/8
054-2197110
050-7599934
08-6581146
04-6523797
04-6594005
03-9318342
03-9565222/3
03-5713537
03-5713537

מרכז העודפים
רדיו אורון
חשמל הכפר
חשמל חמודה
מרק אלקטרוניקה
ל.א.ד.ר טבעון
חשמל ומחשבים יאקב
האחים תורג' מן סוכנות מוצרי חשמל
מזן דוד מוצרי חשמל
ס.א.פ.שיווק חשמל
חזי שיווק והפצה-חזי מולאי
עובד ניסים מוצרי חשמל
א.ב .כל בו חשמל
אייל פרץ
החשמל הסיטונאי
החשמל לצרכן ראשון לציון
חשמל נטו ראשון לציון
חשמל נטו ראשון לציון
טיב טוב אלקטריק
סופר גלורי ראשון לציון
עלפי -מרכז שיווק מוצרי חשמל
שפע חשמל  -ראשון לציון
סלון ענן
חי סנטר
חשמל נטו רחובות
כל אלקטריק
שטינברג מנחם סלון למוצרי חשמל
אלקטריק חי רון
אסתר אוניברסל
חשמל ומחשבים יאקב
חשמל נטו רעננה
י.ה.ת.צ בע"מ
סוויטץ' מכשירי חשמל לבית
אחים ברכאת מכירת מוצרים חשמליים
כל בו אחים סמארה
החשמל של ניסים
חשמל נטו תל אביב
חשמל נטו תל אביב
סלון חללית
סנסנטר
מרכז המקררים
שפע חשמל  -תל אביב
דיאב דאהש מוצרי חשמל
קרן בני הישיבות (דרך ש.פ שיווק)

פתח-תקווה
פתח-תקווה
קלאנסווה
קלאנסווה
קריית-ארבע
קריית-טבעון
קריית-ספר
קריית-שמונה
קריית אתא
קרית ביאליק
קרית גת
קרית מלאכי
ראשון-לציון
ראשון-לציון
ראשון-לציון
ראשון-לציון
ראשון-לציון
ראשון-לציון
ראשון-לציון
ראשון-לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
רהט
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רמלה
רמלה
רמת-בית-שמש
רעננה
רעננה
רעננה
שפרעם
שפרעם
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תל-אביב
תמרה

הסיבים  ,6פ"ת
חיים עוזר  10פ"ת
קלנסוואה
קלנסוואה
קרית ארבע  211/3ת.ד18038 .
כיכר בן גוריון  11ק .טבעון
מודיעין עילית ,מרכז ק.ס.ם ,אבני נזר 46
מרכז מסחרי כיכר צה"ל ת.ד 933.ק"ש
זבולון  5קרית אתא
חרושת  28קרית ביאליק
יהושפט  10קרית גת
בן גוריון  20קרית מלאכי
שד' יעקב  50ראשון לציון
סחרוב  ,5פינת אלחנן  ,10ראשל"צ
רוזינסקי  4ראשון לציון
דרך המכבים  62ראשון לציון
טוליפמן  2ראשון לציון
האצל  1ראשון לציון
הרצל  110ראשון לציון
יוסף לישנסקי  ,10ראשון לציון
הרצל  103ראשון לציון
רוטשילד  ,4ראשון לציון
רהט
עזרא  4רחובות
אופנהיימר  ,2רחובות
הרצל  157רחובות
בנימין  4רחובות
ז'בוטינסקי  15רמלה
הרצל 83
שדרות נהר הירדן  36רמת בית שמש
דרך ירושלים  ,3קניון מול הפארק ,רעננה
החייל  ,28רעננה
התעשיה  15ת.ד 2213.רעננה
מרכז מסחרי שפרעם ת.ד438.
שכונת אלפואר שפרעם
דיזנגוף סנטר תל-אביב
דובנוב  ,7תל אביב
הברזל  ,2רמת החייל
לה גרדיה  76תל-אביב
דיזינגוף סנטר תל אביב
תל גבורים  5בית טפר תל אביב
אצ"ל  ,30תל-אביב
תמרה

077-7299206
03-9313940
09-8782782
072-2508882
04-9831755
08-9298070
04-6940055
04-8443520
04-8760005
050-5295345
08-8585130
03-9582846
03-6720910
073-2444755
03-9565222/3
1-599-50-50-66
1-599-50-50-66
03-9674666
03-6596613
03-9661837
03-5038919
08-9918678
08-9493623
1-599-50-50-66
08-9465879
08-9450931
08-9253883
08-9256661
073-7212212
1-599-50-50-66
03-6164242
04-9500187
04-9865768
03-5282930
1-599-50-50-66
1-599-50-50-66
03-7391559
03-5287216
03-6839888
03-5038919
04-9947416

