
איתור סניפיםטלפון

מ.ל.לכל סניפי א- ארצי 03-9141222
לכל סניפי אבי סופר- ארצי 03-5609554
Aceלכל סניפי - ארצי 079-3002400

לכל סניפי ביג אלקטריק- ארצי 04-6735666

Big Boxלכל סניפי - ארצי 03-9545300

לכל סניפי חשמל נטו- ארצי 1-599-50-50-66

לכל סניפי טרקלין חשמל- ארצי 1700-50-50-20

לכל סניפי ליאור מוצרי חשמל- ארצי 02-6422284

לכל סניפי מחסני חשמל- ארצי 5018*

לכל סניפי סופר אלקטריק- ארצי 03-6596613

לכל סניפי מטבחי רגבה- ארצי 04-9529933

לכל סניפי שקם אלקטריק- ארצי 

לינק לאתרטלפון

077-5518443www.bettershop.co.il

1700-723-333www.cell-tec.co.il

073-7294119www.electrica.co.il

077-670-5600www.electro-buy.co.il

077-5417511www.electricshop.co.il

054-7000600www.ibid.co.il

09-7444447www.insale.co.il

1700-708-089www.lastprice.co.il

1-700-500-919www.smart-deal.co.il

09-9720000www.olsale.co.il

052-3991075www.getelectric.co.il

www.htzone.co.il

www.wallashops.co.il

1-599-50-50-66www.netoneto.co.il

072-3359485www.topstore.co.il

08-6198199www.otzma-team.co.il

072-2114350www.kerenby.co.il

050-9922465www.shalter.co.il

חשמל נטו

טופ סטור

עוצמה מוצרי חשמל לבית

קרן בני הישיבות 

שאלטר

LastPrice

Smart Deal

אולסייל

GETאלקטריק 

הייטק זון

וואלה שופס

Cell Tec

Electrica

Electro-Buy

ELECTRIC SHOP

IBID

insale

סופר אלקטריק

מטבחי רגבה

שקם אלקטריק

('ב- ' לפי סדר הא)אתרי אינטרנט 

שם האתר

Better SHOP

ביג אלקטריק

ביג בוקס

חשמל נטו

טרקלין חשמל

ליאור מוצרי חשמל

מחסני חשמל

משווקים המשתתפים בהטבות ובמבצעים

('ב- ' לפי סדר הא)רשתות ארציות 

שם החנות

מ.ל.א
אבי סופר

Aceאייס 

https://www.alm.co.il/contact/
http://www.soferavi.co.il/ShowPage.aspx?page=Branches
https://www.ace.co.il/stores
http://www.big-electric.co.il/
http://www.bigbox.co.il/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D/
https://www.netoneto.co.il/page/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D
https://www.traklin.co.il/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D
https://www.lior-electric.co.il/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D/
https://www.payngo.co.il/stores
http://www.superelectric.co.il/page/%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C
https://www.regba.co.il/stores/
https://www.shekem-electric.co.il/stores
http://www.bettershop.co.il/
http://www.cell-tec.co.il/
http://www.electrica.co.il/
http://www.electro-buy.co.il/
http://www.electricshop.co.il/
http://www.ibid.co.il/
http://www.insale.co.il/
http://www.lastprice.co.il/
http://www.smart-deal.co.il/
http://www.olsale.co.il/
http://www.getelectric.co.il/
http://www.htzone.co.il/
http://www.wallashops.co.il/
http://www.netoneto.co.il/
http://www.topstore.co.il/
http://www.otzma-team.co.il/
http://www.kerenby.co.il/
http://www.shalter.co.il/


טלפוןכתובתעירשם החנות

02-5701790אבו גושחשמל אבו גוש שיווק ומסחר 

אום אל פחםאנואר מקאלדה-אל

04-6311047אום אל פחםמאגרי חשמל

04-6312001אום אל פחםסלון סח אל נום

04-48376969אום אל קוטוף, 10אם אל קטוף אום אל קוטוףאלקטרו סאם

08-9926971 אופקים84.ד. מרכז מסחרי תאופקיםטויזר חשמל

077-5331330אור יהודה, 130אליהו סעדון אור יהודהאלקטרו אבי

04-6260619 אור עקיבא1מרכז מסחרי אור עקיבאיוסי חשמל ואלקטרוניקה

077-7378800מרכז ביג אילתאילתפטקום אלקטריק אילת

04-9861592אעבליןאלקטרו עלי חטיב

08-8562014אשדוד, 18האורגים אשדודאביב החשמל הנמל

077-5070506אשדוד, 5תקשורת אשדודאלקטריק אאוטלט

08-8556502 אשדוד17' מרכז מסחרי דאשדודחשמל כהן

08-8527962 אשדוד16האורגים אשדודמוצרי חשמל חצי חינם

08-8554903 אשדוד25רוגוזין אשדודסוכנויות דרום

08-6751212 אשקלון11הגבורה אשקלוןאלון החשמל. ע.א

077-2017286אשקלון, 39אלי כהן אשקלוןסנעד

04-6382749גרביה-באקה אלאנואר מקאלדה-אל

08-6444771 באר שבע68הדסה באר שבעסלון אדיב

04-6705953ידאת'נוג-בועינהאמפריה מסחר 

02-9972128 בית אל1דרך שבעת המינים בית אלחשמלית אוריאל שטרן בית אל

076-8108928בית שמש, 31נחל שורק בית שמשמחסן החשמל

02-9996531בית שמשפרקש חנה

02-5725266ר עילית"בית, 10אריאלי ר עילית"ביתקרייזמן

03-9559090 בני ברק31י "לחבני ברקאלקטריק פלוס

03-6542000בני ברק, 65רבי עקיבא ברק-בניוירטואל חשמל 

072-2114350בני ברק, 11ירמיהו בני ברקקרן בני הישיבות

077-3510710בני ברקה"שיא החשמל והמיזוג ב

03-6164242בני ברק, 13דונולו בני ברקצורף.ת

03-5090423בת ים, 39רוטשילד בת יםסלון הוד

04-6262745זרקא-סאר א'גאלקטרו עבד קתקת

057-7771553דיר אל אסדחשמל מאור הגליל

09-7401893הוד השרון, 94דרך השרון הוד השרוןמחסני השרון

(לפי יישוב)חנויות פרטיות 

משווקים המשתתפים בהטבות ובמבצעים



טלפוןכתובתעירשם החנות

09-7642000הרצליה, 4שנקר אריה הרצליה נגרים4

insale09-7444447 הרצליה פיתוח7ספיר הרצליה

09-9541245הרצליה, 32סוקולוב הרצליהקפלן. א

09-9577537הרצליה, 60מדינת היהודים הרצליהאור במטבח

073-2366566 הרצליה11אריה שנקר הרצליהאריסטו שופ

03-5443306 הרצליה11אריה שנקר הרצליהארמני קאזה

09-9717000הרצליה, 10המדע הרצליההביטאט

09-9569903הרצליה, 19גלגלי הפלדה הרצליהכמהין דיזיין

 PR04-6224041 חדרה27 דוד אלעזר חדרה אלקטרוניקה

03-6500042חולון, 25המרכבה חולוןגלי קור

03-5055918 חולון75סוקולוב חולוןסלון חולון

03-5012588 חולון77סוקולוב חולוןסלון סבוי

073-2366566חיפה, 34העמלים חיפהאריסטו שופ

04-8533230 חיפה14עבאס חיפהדאמוני סוהיל

04-9128624 חיפה271שדי ההסתדרות חיפהחזן המרכז לעודפי חשמל . א

04-8491540חיפה, 46ההסתדרות חיפהמטבחי סמל

04-8666710 חיפה5המגינים חיפהמכשירי חשמל אריה

04-8669950 חיפה19דרך אלנבי חיפהאר אלקטרוניקה'נג

04-8640850 חיפה9בלפור חיפהסאני אלקטריק

072-2204650 חיפה38שופמן גרשון חיפהסל תק

04-862-7903חיפה, 17דרך העצמאות חיפהסלון קזז

04-8406084/5 חיפה11מרקוני חיפהסמגל

חיפה, 2הפלס חיפהש"זק.ע

04-8204008נשר, 15המסילה חיפהגלריה לעיצוב מטבחים- שיק 

04-6934911חצור הגליליתגל אלקטריק

04-8622332 טבריה20הגליל טבריהסלון קזז

09-7992459טייבהנ אברהים חאגי יחיא.ג.ח

09-7995791טייבהאלרחים.נאשף פלאח ע

09-7938107טירהאדם מוצרי חשמל

052-2420430טירהמרכז החשמל עיראקי

052-2576401טירהקירור עדנאן

052-2835868מ טירת הכרמל "מרכז מתטירת הכרמלליעם אלקטריק

08-9435008 יבנה2שבזי יבנהבנצי נעים

03-9565222/3יבנה, 1רחוב הירמוך יבנההחשמל לצרכן

08-9328295חבנה, 2פארן יבנהנגריית מיסטריאל

08-9431870 יבנה18דואני ' שדיבנהסטריאו עיני 

03-9737020יהוד, 13אלטלף יהודאתלין סחר



טלפוןכתובתעירשם החנות

03-5185777יפו , 15יהודה מרגוזה יפוגלי קור

02-6513383 גבעת שאול ירושלים24כנפי נשרים ירושליםכוכב ים- גל החשמל

052-7624265ירושלים, 8יוסף זיו ירושליםדיירקט

02-6244333 ירושלים30יפו ירושליםזיק אור

02-5713332 ירושלים2בן זאב ירושליםריינר. ח

02-6258298 ירושלים33המלך גורג ירושליםשיר ובניו. י

02-5829317ירושלים, 76מאה שערים ירושלים(ב שטרן.א)כל צרכי חשמל 

02-6508874ירושלים, 16יד חרוצים ירושליםמוצרי חשמל אור הלבנה

ירושלים, קניון עטרותירושליםמחסני אקספרס

5\02-6522214 ירושלים40גבעת שאול ירושליםמחסני גבעת שאול

02-6256963ירושלים, 6כורש ירושליםמטבחי רגבה

050-9515157ירושלים, 4ם לוין "מעגלי הריירושליםמיטב מוצרי חשמל

02-6735146 ירושלים15יד חרוצים ירושליםמילטון אלקטרוניקה

02-6226999ירושלים, 50יפו ירושליםמיסטר אלקטריק

02-6245537 מרכז כלל ירושלים97 יפו ירושליםסלון ירושלים

073-7252864ירושלים, 3ח "רלבירושליםקרן בני הישיבות

02-5382823ירושלים, 17יונה ירושליםצורף.ת

04-9963320ירכאאלקטרו רודי

04-6569402כפר טורעאןמוסטפא שפיק ספורי-חשמל אל

04-9963897כפר יאסיףעואד שיווק מוצרי חשמל

04-6081716כפר יפיעאלאמין יבוא ושיווק מוצרי חשמל

04-6550170כפר יפיעבשאראת מוצרי חשמל

04-9969882כפר ירכאחביש.מ.ש

04-6778851אר'כפר מגאלקטרו סומאר

04-6789896אר'כפר מגסמי אלקטריק מוצרי צריכה

1-599-50-50-66כפר סבא, 2המנופים כפר סבאכפר סבא- חשמל נטו 

09-7659722ס" כ87ויצמן כפר סבאבן שלוש מוטי

09-7678710כפר סבא, 2היוצרים כפר סבאמחסני השרון

02-9932978כפר עציוןחשמל גוש עציון

03-9370651מרכז כפר קאסםכפר קאסםאכרם

04-9987386 כרמיאל2הגליל כרמיאלסט כרמיאל

02-5700070מבשרת ציון, 1הראל , קניון הראלמבשרת ציוןזיק אור

076-8017544דל שמס'מגדי'ספדי מג

08-9739030קריית ספר מודיעין עילית, 1שדה חמד מודיעין עיליתצורף.ת

04-9974753תרשיחא-מעלותמקור המתנות

04-9972164תרשיחא-מעלותמיל עבאס'ג, מרכז החשמל

08-8501655מרכז מסחרי שפיראמרכז מסחרי שפיראמחסני אלקטרוניקה וחשמל



טלפוןכתובתעירשם החנות

04-9920948 נהריה3לוחמי הגטאות נהריהחדד יובל

נהריה, 58ויצמן נהריהחשמל בעיר

04-9925149 נהריה3הגעתון ' שדנהריהמוצרי חשמל- טלסטאר נהריה 

04-9928240 נהריה71ויצמן נהריהטלרון אלקטרוניקה

4404-6555757נמסוואי נצרתאלי'בג

405204-9555838נצרת נצרתטופ אלקטריק נצרת

1084104-6563458.ד. ת1025/19נצרת נצרתטלווזיה גדעון

04-6013555נצרת, 56דיאנה נצרתעדיני מוצרי חשמל

04-6567599מרכז שופ נצרת עילית- דרך החטיבותנצרת עיליתברילון אלקטרוניקה 

04-6571743 נצרת עילית6גלבוע נצרת עיליתסספורטס-מרכז החשמל

08-9934482 נתיבות5232.ד. ת62 החרש נתיבותמיני זול

077-6480080נתניה, בית אדר, 7גיבורי ישראל נתניההמרכז לעודפי חשמל.א.א.א

09-8345553נתניה, 3ברט אהרון נתניהאלקטריקס חשמל ומטבחים 

1-700-507-181 נתניה, 12האומנות נתניההחשמל לסיטונאי

1-599-50-50-66נתניה, 5מפי נתניהנתניה- חשמל נטו 

09-8353702 נתניה12גרינבויים נתניהחשמל רובי

09-8324929 נתניה7שער הגיא נתניהחשמל רובי

09-8622436 נתניה53הרצל נתניהמייק אלקטרוניקה

09-8613527 נתניה1שער העמק נתניהרמי אלקטרוניקה

03-5339447/8 צומת סביון 201לוי אשכול סביוןמוצרי חשמל חיים רוזן

04-6741489כביש ראשי סכנין סכניןאלאמין סכנין.פ

04-8391352 עספיא22אבא חושי עספיאאלקטרו רוחאנה

04-6523797 עפולה3ירושלים עפולהאול שופ

04-6594005 עפולה28יהושע עפולהסופר סאן

03-9565222/3פתח תקווה, סגולה, 37בן ציון גליס פתח תקווההחשמל לצרכן

03-5713537פתח תקווה, סגולה, 18בן ציון גליס פתח תקווההמאיר

03-9225123פתח תקווה, 2פרנקפורטר פתח תקווההמאיר

077-7299206פתח תקווה, 6הסיבים פתח תקווהמרכז העודפים

03-9313940פתח תקווה,  10חיים עוזר פתח תקווהרדיו אורון

04-6970535צפת'  ב13העליה צפתאלקטריק גוונים

10058-7961712העשור קדומיםחשמל פאר

09-8783278קלנסוואהקלנסוואהחשמל הכפר

09-8782782קלנסוואהחשמל חמודה

077-3530345 קרית אונו38שלמה המלך קרית אונואיתי עזורי

04-8443520קרית אתא, 5זבולון קרית אתאמזן דוד מוצרי חשמל

04-8404428קרית אתאקרית אתאאוראל אלקטרוניקה. א.ש

04-8490596 קרית אתא271שדי ההסתדרות קרית אתאמסחר ושרותים.ר.א.ש



טלפוןכתובתעירשם החנות

04-8760005 קרית ביאליק28חרושת קרית ביאליקשיווק חשמל.פ.א.ס

93304-6940055.ד.ל ת"מרכז מסחרי כיכר צהקרית שמונהמן סוכנות מוצרי חשמל'האחים תורג

03-9381552 ראש העין94שילה ראש העיןפסגת החשמל והמסכים

03-9582846צ" ראשל50יעקב ' שדראשון לציוןכל בו חשמל.ב.א

03-9565222/3ראשון לציון, 1פלוטיצקי  / 62רחוב דרך המכבים ראשון לציוןהחשמל לצרכן

1-599-50-50-66 ראשון לציון1האצל ראשון לציוןצ"ת חדש ראשל.א- חשמל נטו 

1-599-50-50-66טוליפמן ראשון לציוןראשון לציוןצ"ת ישן ראשל.א- חשמל נטו 

03-9674666צ" ראשל110הרצל ראשון לציוןטיב טוב אלקטריק

03-9612213לציון-ראשון, 26דוד סחרוב ראשון לציוןמטבחי סמל

08-9918678רהטסלון ענן

077-5428295רחובות, 31 הרצל רחובותאלי כהן מוצרי חשמל

08-9493623 רחובות4עזרא רחובותחי סנטר

1-599-50-50-66רחובות, 2אופנהיימר רחובותרחובות- חשמל נטו 

08-9465879 רחובות157הרצל רחובותכל אלקטריק

08-9450931 רחובות4 בנימין רחובותשטינברג מנחם סלון למוצרי חשמל

04-6563234ריינהריינהמרכז החשמל בראנסה

08-9253883 רמלה15בוטינסקי 'זרמלהאלקטריק חי רון

08-9256661 רמלה83הרצל רמלהאסתר אוניברסל

03-6726211רמת גן, 24ה "הרוארמת גןש מוצרי חשמל.י

03-5490020רמת השרון, 9המאבק רמת השרוןטולמנס

03-5499776רמת השרון, 87סוקולוב רמת השרוןמטבחי סמל

1-599-50-50-66רעננה, 267אחוזה רעננהרעננה- חשמל נטו 

09-7482268רעננה, 109אחוזה רעננהסלון אפי

43804-9500187.ד.מרכז מסחרי שפרעם תשפרעםאחים ברכאת מכירת מוצרים חשמליים

04-9865768שכונת אלפואר שפרעםשפרעםכל בו אחים סמארה

03-5467970אביב-תל, 3התערוכה אביב-תלמטבחי סמל

 Bello03-5429926תל אביב,3תערוכה תל אביב מטבחים

03-5540600א"ת, 123יגאל אלון תל אביבנ.ל.א

03-5444379תל אביב,3תערוכה תל אביבבולטהאופ

03-5282930א"ת, 53דיזינגוף תל אביבהחשמל של ניסים

1-599-50-50-66א" ת2הברזל תל אביבמילניום ליין-חשמל נטו 

03-6917378 תל אביב24מאייר .התל אביבטיבי אלקטריק

03-6839888 בית טפר תל אביב5תל גבורים תל אביבמרכז המקררים

03-5609639תל אביב, 120אלנבי תל אביבסופר מוצרי חשמל

03-7391559א" ת76לה גרדיה תל אביבסלון חללית

03-5287216א"דיזנגוף סנטר  תתל אביבסנסנטר

04-9947416תמרהתמרהדיאב דאהש מוצרי חשמל








