
  ,מגדל ,כרמיאל ,כרם בן זימרה ,כפר סולדכחל,  ,יוקנעם ,יבניאל ,טבריה ,טבעון ,חמדיה ,הזיו גשר ,בית שאן, בית רימון ,איילת השחר ,אושה – צפון

 .תמרת ,שפרעם ,שדמות דבורה ,רמת ישי ,קרית שמונה ,עפולה ,עין השופט ,סאסא ,נצרת עילית ,מרר ,מרחביה ,מעוז חיים ,מנרה ,מושב ברק ,ארבל מושב 
 דוא"ל נייד ישוב שם העסק אתר משפחה שם רישיון #

  ido@ipest.co.il 052-2630349 אושה איתן עמיחי   סלע עידו 1495

   052-3668800 איילת השחר גיל אגוזי   אגוזי גיל 1541

4509667-054 בית רימון חגי הדברות  ואזן חגי 1547  hagaivaz@walla.co.il 

   050-5315482 בית שאן שמעון יצחק   יצחק שמעון 722

  si68@netvision.net.il 052-2487651 גשר הזיו שרוני שירותי תברואה   יצחק שרון 1180

  ohadhaber@walla.com 050-5650200 חמדיה הבר הדברות  הבר אוהד 2757

  shkedguy@walla.com 058-4499339 טבעון גיא הדברת מזיקים   גיא ענבל 2160

  elbazmeir@gmail.com 050-8452222 טבריה גרינלנד הדברות   אלבז מאיר 2431

  bar@sadotltd.co.il 050-6316666 יבניאל שדות בע"מ www לינקובסקי בר 2291

 kobib@ipest.co.il 052-2629195 יוקנעם עלית IPMאיתן עמיחי  www בולר קובי 2318

7762037-053 כחל פרץ גלעדי  גלעדי פרץ  964  peretzgl@walla.com 

  shai.dror.mail@gmail.com 058-5915737 כפר סאלד שי הדברה   דרור שי 1795

  info@tadbir.co.il 052-8149750 זימרהכרם בן  תדביר www חסון מרדכי 2009

  efraim.hadbarot@gmail.com 053-7780252 כרמיאל אפרים הדברות   קוסוביצקי אפרים 2155

   054-2566915 מגדל יוחאי כהן   כהן יוחאי 2327

  gay@ipest.co.il 052-8900271 מושב ארבל IPMאיתן עמיחי  www בן יהודה גיא 2459

 h_meshulevet@walla.com 050-5676070 מושב ברק אילן וייצמן   ויצמן אילן 1548

  motish@galil.org.il 050-5743358 מנרה עליון מ.א.גליל   שי מוטי 1934

  tomer-s@omaoz.org.il 050-5652195 מעוז חיים מעוז הדברות  www שלום תומר 1552

  halp.gil4@gmail.com 052-6207585 מרחביה  עמק הדברה   הלפרין גיל 2163

   050-7602449 מרר     רביע סאלח  1628

  shahar@ipest.co.il 052-5664103 נצרת עילית IPMאיתן עמיחי  www בניאס שחר 1796

  zviasasa@gmail.com 054-2874215 סאסא צבי אוגרטן   אוגרטן צבי 2000

  avi466@gmail.com 058-6780841 עין השופט א.מ. פתרונות   מלכה אברהם 2736

 טיטניום www רידלניק ריקרדו 1958

 עפולה

054-7552937 info@titanium-p.co.il  

  matan@matanpci.co.il 052-5789822 הוהדברמתן שירותי ניטור    סגל מתן 2477

  elibaruh100@walla.co.il 052-8332557 אלי ברוך   וךבר אלי 2633

  shron3636@gmail.com 050-2128901 שרון הדברה בטוחה   אוחיון שרון  2722

  itai@hadbarot.co.il 050-5343111 קרית שמונה אמנון הדברות www משה איתי 1356

     אלישע יעקב 456
 רמת ישי

052-2518901 elisha.hadbara1@gmail.com  

  elisha.hadbara1@gmail.com 052-3646145     אלישע דןדי 2125

 קישטה הגנת הסביבה www משעל גל 2168
 שדמות דבורה

050-7440687 galmishal@bezeq.int  

  dr.hadbara@gmail.com 050-6226023     חליוה שי 2174

 מאהר שיבל   שיבל מאהר 2200
 שפרעם

050-5755828 Mahershibel@gmail.com 

  saliba_issam@yahoo.com 052-4437000     סליבא עיסאם 2733

  shay@greenplace.co.il 050-8841002 תמרת גרין פלייס www מנדלביץ שי 1129
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