
 דוא"ל  טלפון ישוב שם העסק שם        משפחה היתר #

 תברואה והדברת מזיקים מלכה אשר 103

 אבן יהודה

052-2753889 malka77@hotufi@net 

 frenk20@012net.il 054-5744018  פרנקל דני 661

 dgani11@gmail.com 050-5818828   דגני יצחק 1174

 hadbarotraz@gmail.com 050-6477138 אבני חפץ  דחבש רזיאל 1852

 oded.iv79@gmail.com 050-9020001 אופקים איבגי עודד שירותי תברואה איבגי עודד 1665

 noior@or-haner.org.il 050-7735880 אור הנר תומר הדברה משולבת חג'בי תומר 2608

 info@madbir.co.il 053-7201636 אורות שי בר המדביר בר שי 1871

 tiptop181@gmail.com 052-8285920 אורנית טיפ טופ פומרנץ יצחק 1461

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

 heleds@bezeqint.net 050-4566131 אזור חלד הדברה מקצועית שודרון חלד 445

 rafi.hefetz@adama.com 052-6056047 איירפורט סיטי אדמה  מכתשים חפץ רפי 2547

   052-3668800 אילת השחר גיל אגוזי אגוזי גיל 1541

 Gaorhadbara@gmail.com 054-2663335 אלפי מנשה  טננבאום אופיר 2691

 leonjudo69@gmail.com 052-2652748 אשדוד  קוטליאר ליאון 1846

 שומר שומר יוסף 318

 אשקלון

050-5200008 omrisho@yahoo.com 

 irp.hadbara@gmail.com 050-8626203 פתרונות הדברה I.R.P נגב יובל 1936

 erik45611@gmail.com 052-5525946 דזיורייב ארקין דזיורייב ארקין 2319

   050-7580775  עוזרי בועז 2662

 gilh5801@gmail.com 050-6775801  חג'ג גיל 2746

 aboeslam@walla.co.il 053-5995846 באקה אלגרביה  מסרי בהא 2152

 zohar1023@gmail.com 058-4470004 באר אורה  תמרי זהר 1794

 אריה את ריחן מרדכי אריה 898

 באר יעקב

052-2581821   

 arie.reihan@gmail.com 054-2247887 אריה את ריחן יצחק יצחק 2287

 mr18@zahav.net.il 050-6952925 אריה את ריחן ריחן משה 2337

 David210176@gmail.com 050-5724659 דברותטבע ה כהן דוד 2797

 באר שבע  ווקנין אשר 1556
052-8997499 reemvk@gmail.com 

 yardenad31@gmail.com 054-4968645  דויד יחזקאל 2471

 info@niturim.co.il 1599-500-059 בית אריה ניטורים שרותי אקולוגיה ויינברג טל 1884

 yossi.shindler@gmail.com 050-5249862 אלבית גמלי  שינדלר יוסף 906

   050-5315482 בית שאן שמעון יצחק יצחק שמעון 722

 קובי הדברות אילוז יעקב 642

 בית שמש

050-5352828 kobihdbarot@walla.com 

 amir7722@gmail.com 050-5219779 אמיר המדביר נחשון אמיר 777

 eladuri81@gmail.com 054-4603208 ג'וק בראש אורי אלעד 1803

 meirki87@gmail.com 052-3737374  טרבלסי מאיר 2248



 9מתוך  2עמוד

 דדי הדברות לוקשביץ דוד 1675
 בני ברק

052-5208800 20dedi20@gmail.com 

 Eyalyahav18@gmail.com 050-8836166 יהב אחזקות מור יוסף אייל 2083

 shalomguy@bezeqint.net 054-2550045 בנימינה  שלום גיא 2704

 elzohar@bezeqint.net 052-4780299 ברכיה  זוהר שמעון 1249

 avish708@walla.com 050-5359091 בת הדר שוורץ הדברה שוורץ אבי 708

 תלתן מזרחי שי 1821

 בת ים

058-6969679 tiltan4u@gmail.com 

 assi1274@gmail.com 054-9932543  אוחיון אסף 2647

 uziaizik1@gmail.com 053-3307643 אייזיק הדברה אייזיק עוזי 2653

 Sharony@neto.net.il 052-2202667 גור הדברות קיוויתי חיים 2663

 erezzisman1@yahoo.com 050-4003301 זיסמן הדברות זיסמן ארז 2696

 rafilevi99@gmail.com 050-6805280  לוי רפאל 2700

 erezzisman1@yahoo.com 050-4003300 יסמן הדברותז זיסמן אורן 2795

 gadig@ambar.co.il 054-4637012 ג.חיים איחוד אמבר גרנות גבר גדי 1851

 madbirim100@gmail.com 053-7575775 גבעת זאב אפקטיבי הדברות פלבני שמעון 1138

 hod1974@gmail.com 053-4290042 גבעת נילי הוד הדברות מיוחס הוד 2281

 dodizko@gmail.com 054-6092269 גבעת עדה הדברה ישירה איצקוביץ דוד 1632

 yairs@raanana.muni.il 052-3768737 גבעת שמואל עירית רעננה שמחון יאיר 1334

 עירית אשקלון נתנאל רמי 735

 גבעתיים

072-2366534 rami-n@ashkelon.muni.il 

 shayy639@gmail.com 050-9106060  ידגר ישעיהו 1228

 Doryog@gmail.com 054-4371335 חרקירי דור יוגב 1774

 Sana.roba@gmail.com 052-6172499 ג'דיידה מכר גסאן מיעארי מעארי גסאן 2734

  בסון פיני 353

 גדרה

052-6983398   

 total@total-pest.com 058-7555666 טוטל הדברה לו תומר 2276

 arik.hao.has@gmail.com 052-4643075  חזון אריק 2326

 itamar_hadbarot@gmail.com 050-3693399  שויקי איתמר 2774

 miahadbarot@gmail.com 050-9599329 גן יבנה מיה והדברה בע"מ כראדי ציון 1526

 sgs-r@hotmail.com 054-3000954 גן יבנה 4עונות  רובינשטיין גבריאל 2652

 si68@netvision.net.il 052-2487651 וגשר הזי  יצחק שרון 1180

 eliraavi@walla.com 052-6085072 דימונה  אבו אלירן 2721

 הוד השרון  ריטוב אהוד 1092
052-4686300 Ehud1092@gmail.com 

 rafitzur111@gmail.com 058-6862951 זבנג וגמרנו צור רפי 2294

 ד"ר גוק פלהיים נתן 869
 הרצליה

052-3688894 natf@014.net.il 

 dror695@walla.com 052-2498578  אלון דרור 1391

 saymon@gilro.co.il 054-2288947 זכריה גילרו כהן שמעון 2538

 hilelmo@gmail.com 054-8302961 חדיד חפזול הלל משה 1022



 9מתוך  3עמוד 

  כהנוביץ שמעון 1071

 חדרה

052-5241203 shimonkal@013.net.il 

 SP 052-6374143 Sharonpery73@gmail.comהדברות  פרי רוןש 2224

   0542-464556  משיח ירון 2233

2651 
כוכב 

 kohav6@gmail.com 054-5277701 אדיר המדביר אפרת אור

 Michaellimor1@gmail.com 054-7373305 מיכאל הדברות-שיקוף אמסלם מיכאל 2684

 udirozin@gmail.com 052-3224162  רוזין אהוד 2802

 חושבים ירוק אריאלי ברק 1359

 חולון

054-4901628 barakdisinfecting@walla.com 

 Erikmonsonego@gmail.com 050-5592434 צוות המדבירים מונסונגו אריק 1382

 Roy@hadbara.net 054-3207939 המדביר לצרכן לאון רוי  1801

 eranport@gmail.com 050-2222392 הקוטל פורת ערן 1825

 yaronaminof96@gmail.com 050-5491338 ירון לוי הדברות לוי ירון 1842

 a.b.ronenlev@gmail.com 052-2437272 א.ב. שרותי הדברה לב רונן 1854

 hagaya65@gmail.com 054-7733717 הדברה דרך הטבע פאשה חגי 2154

 davidboss@walla.co.il 052-3031600 סיירת הדברה בוזגלו דוד 2158

 amiramadbir@gmail.com 050-2288288  לבחר אמיר 2230

 barakdisinfecting@walla.com 054-4901628 ברק שירותי תברואה אוזן יקיר 2671

 izhakb@icloud.com 054-8000006  ביטון יצחק 2714

   054-2404222  נתנוב בן דוד 2726

 חבר כבוד -גימלאי  מירב יגאל 79

 חיפה

050-8825222 yigal@pes-con.com 

 sa604@walla.co.il 052-2690982 שמעון אבוטבול אבוטבול שמעון 604

 ereztimor@gmail.com 052-5874455 בסמן שירותי הדברה טימור ארז 1205

   052-8510028  לוגסי יעקב 2429

 toby@tlzagencies.com 050-5305999 ט.ל.צ. הדברות לוי צימרמן טוביה 2719

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

 Sharony@neto.net.il 052-3110000 חשמונאים מכללת אור יהודה שינה שרון 1914

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

 elbazmeir@gmail.com 050-8452222 טבריה ותגרילנד הדבר אלבז מאיר 2431

 יבנה  שרון אברהם 295
052-2517797 avi.sharon@hotmail.com 

 dudipest@gmail.com 052-7772794 דודי פז הדברה מקצועית פז דודי 1844

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

 oded@ipest.co.il 053-5238119 יהוד IPMעמיחי   איתן בן יוסף עודד 1738

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

 sakis054@gmail.com 054-3181490 יפו סאקי הדברות סכיס סעיד 2693

 

 



 9מתוך  4עמוד 

 אחים תותי בעמ תותי שלמה 358

 ירושלים

050-5372377 touti04@netvision.net.il 

 davidat770770@gmail.com 052-3605665 עדן טבע הדברות אטיאס דוד 2117

   052-5667771  אזולאי אשר 2133

   054-2296020  נקי יעקב 2180

   052-7752375 כפיר הדברות מימון דוד 2713

 gabimizrhi@gmail.com 054-3534233 מאיר אחזקות מזרחי גבריאל 2875

 liorfeld22@gmail.com 052-3858587 כפר אחים  לדמןפ ליאור 1826

 mendy770w@gmail.com 054-9770933 כפר חב"ד א"ש הדברות גנץ מנדי 2500

 pestcontrolok@gmail.com 052-6228392 כפר חיים  ארבל אופיר 2126

 eldadanat@walla.com 050-3002550 כפר יונה מדביר הכפר שוחט אלדד 2099

 uri.brumer@gmail.com 054-5704844 כפר מע"ש אורי הדברת מזיקים ברומר אורי 1850

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

 אוזן בע"מ  חבר כבוד אוזן יהושע 72

 כפר סבא

050-8676555 uzan@uzan.co.il 

 agranatsagi@gmail.com 054-7700023 אגרנט ארנון בע"מ אגרנט שגיא 1016

 ezraparpar@gmail.com 052-2656015 פרפר הדברות אשר עזרא 1962

 aya3121@walla.co.il 050-8876206  כהן אלברט 1965

 kobimorad26@gmail.com 053-4241134  מורד קובי  2105

 kc34@bezeqint.net 054-4442150 קשאני הדברות קשאני חיים 2235

 fixhadbarot@gmail.com 050-8352222  ניאלד משה 2569

   052-5222514 כפר קרע  פריד סאלמה 2783

 info@tadbir.co.il 052-8149750 כרם בן זימרה תדביר חסון מרדכי 2009

 cv.hr.hspc@gmail.com 052-2739997 להבים  בוחבוט רפאל 666

 oren@greendekel.co.il 053-8282062 מבשרת ציון דקל שירותי הדברה דאיך אורן 2461

 yohai1989@gmail.com 054-2566915 מגדל יוחאי כהן כהן יוחאי 2327

 א.ב. שרותי הדברה ארנון איתי 1244

 מודיעין

052-2348345 arnonitay@bezeqint.net 

 meltz@zahav.net.il 052-5512370 רז הדברות מלץ רזי 1283

 meltz@zahav.net.il 052-3884416 רז הדברות מלץ עומר 1855

 maymon7708926@gmail.com 054-7708926  מרציאנו מימון 2674

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

 zioselya@gmail.com 050-6462038 מושב ברכיה ציוס הדברות אליה בן ציון 1923

 h_meshulevet@walla.com 050-5676070 ושב ברקמ אילן וייצמן ויצמן אילן 1548

   054-7323255 מושב ינוב א.י.ל. לחקלאי לביאד יעקב 1438

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

 yanshoufhad@gmail.com 054-8088152 מזכרת בתיה  טמיר אריאל 2537

   054-9955595 מיתר  בוחבוט ליאון 1790



 9מתוך  5עמוד 

 ein.tikan@gmail.com 050-5410862 מכבים אין תיקן רוזנטל עמוס 942

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

 giladi_h@maabarot.org.il 050-5063089 מעברות רשות הטבע והגנים גלעד חזי 1171

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

 הדברת מזיקים בטוחה גבריאל משה 1624

 מעלה אדומים

058-5123451 gavrielmoshe43@gmail.com 

 dhadbara@gmail.com 050-8663395  זכריה דוד 2030

 jerusalem2227@gmail.com 054-2001484 הדברת מזיקים בטוחה גבריאל שלום 2227

 madana243@gmail.com 050-7338087 צליחמ  דנה אמיר 1670

 jorgezai@gmail.com 052-6615259 מצפה רמון תיקנית בן משי גיורא 781

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

 tzr770@gmail.com 050-8574888 מרכז שפירא צוריאל גלאם גלאם צוריאל 2781

   050-7602449 מרר   רביע סאלח 1628

 twiggabi@gmail.com 052-4394242 משמר הירדן טוויג הדברות טוויג גבי 1990

 י. שרותי תברואה לנגלייב איתן 123

 נהריה

052-2471601 etanex@barak.net.il 

 longjohnsilver777@gmail.com 050-5688240 אלון גל גל אלון 1987

 hronen1@yahoo.com 052-3892443 איתן שרותי הדברה הרמן רונן 2565

 Ranlevy28@gmail.com 053-5247502 המדבירן לוי רן 937

 ehudbarabi@gmail.com 052-2822236 אהוד ברבי ברבי אהוד 1968

   052-5122999 אבי בר און בר און אבי 2339

 talezermail@gmail.com 052-6207079 טל שירותי הדברת מזיקים עזר טל 2418

 evgennovo@gmail.com 050-8873371 ד"ר ג'וק נובוסלסקי יבגני 2444

   050-5688240 ניר גל גל ניר 2505

 meirabg@gmail.com 054-5615327 ניצן  אברג'יל מאיר 1219

   050-7687102 ניצני עוז  גרינברג מוני 2460

 yovalgros@gmail.com 052-2604599 ניר ישראל יובל גרוס שרותי הדברה גרוס יובל 1224

 אר פי סי שמואל רועי 1684
 נס הרים

050-3393315 roei@rpc.co.il 

 eran@rpc.co.il 050-7282294 אר פי סי שמואל ערן 2469

 זבנג הדברות אשכנזי קובי 1517
 נס ציונה

052-2801662 kobi@zbeng-it.co.il 

 yanivzionit@gmail.com 053-4507005  ציונית יניב 2576

 IPMאיתן עמיחי  בניאס שחר 1796
 נצרת עילית

052-5664103 shahar@ipest.co.il 

 adbarotor2006@gmail.com 050-8841001 הדברטור אלקברו אגה 2298

 Yosefasaf@gmail.com 050-7499791 נשר אסף י. הדברות יוסף אסף 1773

 drormorhdbarot@gmail.com 054-3120445 נתיבות  חג'בי דרור 2258
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 סעדון ייבוא ושיווק סעדון יאיר 390

 נתניה

050-5238801  yairsaadon@walla.com 

 liranweiss81@gmail.com 052-6471754 וייס המדביר וייס לירן 2048

 Lba1@027.net.il 052-2508341 המדביר נתניה בע"מ בן אבו לידור 2089

 info@saadonshop.co.il 052-2536174 סעדון ייבוא ושיווק סעדון רמי 2114

 mymadbir@gmail.com 050-9001010  בן זקן שמואל 2817

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

 regevltd@013net.net 052-6619995 סתרייה רגב הדברת מזיקים קינדלר צבי 1680

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

 Itai8432@hotmail.com 052-3718813 עכו  תמיר איתי 2803

 טיטניום רידלניק ריקרדו 1958

 עפולה

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

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

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

 סגל מתן 2477
מתן שירותי ניטור והדברת 

 matan@matanpci.co.il 052-5789822 מזיקים

 gmail.com@3678825 052-3678825 פרדס חנה יעקב הדברה בטוחה בן חיון יעקב 2715

 רימי נדב רועי 1540

 פתח תקוה

054-4578917 roy@rimi.co.il  

 vered@sano.co.il 052-8325103 נוחב' ס לסמן ורד 1776

 adirdalhov15@gmail.com 054-2819646 סלהוב אחזקות סלהוב אדיר 2310

 eladre1984@gmail.com 052-3958393  לוי מנשה 2699

 a0529939992@gmail.com 052-3393338 צור יגאל אופק הדברת מזיקים אהל משה 1079

   058-6843841 חקצור יצ יוסי גלעד גלעד יוסי 2495

 albert@dr-bug.co.il 054-4473732 צור משה ד"ר באג אביב אלברט 2237

   050-5504373 קדימה  אריאל  לירן 2414

 mati_il@yahoo.com 052-4260962 קדש ברנע עמק הסליקוניה ברקוביץ מתי 2188

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

   054-4546324 קיבוץ נגבה  אל נוף דודו 2255

 jacobp@bermad.com 052-2360960 קיבוץ עברון קיבוץ עברון פרץ יעקב 1655

 hdbrot@gmail.com 052-8283622 קריית ביאליק  ביטושניאנו שמואל 1689

 אשר גליל גליל אשר 2274
 קריית גת

054-2533622 asher.pest@gmail.com 

 yuval_ab69@walla.com 052-9439820 י.א. שירותי הדברה אבוטבול יובל 2811

 גיא הדברת מזיקים גיא ענבל 2160
 קריית טבעון

058-4499339 shkedguy@walla.com 

 amiris07@gmail.com 052-5535208 אמיר הדברות גל אמיר 2473

 מנשה חתן חתן מנשה 270

 קרית אונו

052-2595508 menash108@walla.com 

 sofftov@gmail.com 054-8015188 סוף טוב לוי עופר 1693

 naor198484@gmail.com 052-4588252  צדוק נאור 2688

  



 9מתוך  7עמוד 

 אור שירותי הדברה אסף רונן 1622
 קרית אתא

052-5564809 ronenasa@walla.co.il 

 yarokbasviva@gmail.com 054-7261009 ירוק בסביבה ברדוגו יקותיאל 2191

 פלא הדברות נסימוב שחר 2006

 קרית ביאליק

053-5209019 peleadbarot@walla.com 

 alonharal11@gmail.com 054-4456080 הנטר הדברות חרל אלון 2177

 eric73@walla.com 050-2117110  בר נתן אייל 2560

 לוגסי גולן לוגסי אלי 751

 קרית גת

052-6268860 lugassy3@bezeqint.net 

 orengol40@gmail.com 052-6268866 לוגסי גולן גולן אורן 1217

 pachanga3@walla.com 050-5433916 שחר אברהם אברהם שחר 1656

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

   054-9005239 קרני שומרון  פול גרלר יעקב 918

  אשוול יאיר 1347

 ראש העין

052-8898318 oneyair1@gmail.com 

 1avner_malka@walla.co.il 052-2336309 סיקמקס מלכה אבנר 1954

 yohaym@ips.gov.il 050-6091366 שב"ס מנגדי יוחאי 2483

 moshenachum33@gmail.com 054-4696796 בר גרדן עבודות גינון והדברה נחום משה 2796

 שרותי תברואה ב.ע. עילם רוני 499

 ראשון לציון

050-5303703 office@tavrua.co.il 

 aviran1519@gmail.com 050-2562692 גינדי אבירן אליה גינדי אבירן 1519

 info@reshet770.co.il 050-4141270 רשת הדברה לוי שלום 1559

 Gmhadbara@gmail.com 052-8097888 ג.מ. הדברות מזיקים ציקורל יאיר 1648

 office@tavrua.co.il 050-2006521 ב.ע. תברואה עילם לירן 1678

 amir@zikorl.com 052-7871222 ציקורל הדברות ציקורל אמיר 1728

 Yaniv.bar.ezra@gmail.com 052-3280710  בר עזרא יניב 1752

 itaypotash_@hotmail.com 050-2600601 איתי פוטש פוטש איתי 1858

 Mhadbarot@gmail.com 052-2502275 מזרחי הדברות חימזר אבי 1969

 dekeldekel24@hotmail.com 054-3964645 גור הדברות גור דקל 2031

 mararazoved@gmail.com 050-7474223 הדברת מזיקים -מטרה עובד שלומי 2215

 nhg@012.net.il 052-2807907 דרכי נועם גירת נועם 2311

 Tomer7rahamim@gmail.com 050-2006527 מר רחמיםתו רחמים תומר 2420

 tali@crazyline.com 052-3688446 ניר דניאל הדברות ברכה אליהו 2494

 hnavarro@green-storage.co.il 052-8374335 אחסנה ירוקה בע"מ נברו חגית 2509

 a0507660029@gmail.com 050-7660029  משען אברהם 2591

 asco47@gmail.com 053-3331510  כהן אשר 2643

 eitanhason1@walla.com 050-5417129  חסון איתן 2724

 motigal@bezeqint.net 054-3401059 הרמוניה בגינה גלאפו מרדכי 2756

  



 9מתוך  8עמוד 

 אגרוטל הדברות ייגר דני 760

 רחובות

052-2538234 info@agrotal.co.il 

 eyallhadad@walla.com 050-5292829  לוי חדד אייל 1043

 gapan1979@gmail.com 052-6850456 עדי פוליש הדברה וניקיון גורחש גיא 1816

 Mosheatar0190@gmail.com 050-4040632 בן עטר הדברות בן עטר משה 1849

   053-3353521 די לחרק בסון יחזקאל 2065

 piertrohadbarot@walla.com 050-8844498 פירתרו הדברות עמרני יורם 2219

 shaygilboa68@gmail.com 052-6627448  גלבוע שי חי 2324

 keterhadbarot@gmail.com 054-4393499  תעסה יניב 2405

 antiyona5@gmail.com 052-5402255 טוהר דן רבונה רבונה טוהר דן 2559

 guygr2@gmail.com 050-3223088 ג.ר. תברואה והדברה זריר גיא 2595

  חדד ריאלא 2109
 רמלה

052-3777546 Relh844@gmail.com 

 ellahadbara@gmail.com 054-6400153 א.ל.ה הדברה משולבת משיח שלום 2575

 S_aaa@walla.com 052-3051305 שרון אחזקות והדברות אשטמקר שרון 2760

 יתוש בראש בן חברון עמיעז 788

 רמת גן

050-7682578 yatushb@012.net.il 

 gura.hadbarot@gmail.com 054-8088790 גורה הדברות גורה רועי 1634

 ofir3886@gmail.com 050-5550236  רפאל לוי אופיר 1722

 shagibrekt@gmail.com 054-4611783 רסס ברקת שגיא 1959

 brikyaniv@gmail.com 050-3452551 י.ב. הדברות בריק יניב 2077

 yatushb@gmail.com 050-5745668 שיתוש ברא בן חברון תמוז 2475

 eladpeleg7@gmail.com 054-7752031  פלג אלעד 2753

 רמת ישי  אלישע יעקב 456
052-2518901 elisha.hadbara1@gmail.com 

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

  אשכנזי שרון 1037

 רעננה

052-3526637 sharonsigala@gmail.com 

 galkaz@hotmail.com 050-9955677 גל קצב הדברה משולבת קצב גל 1681

   052-5807773 אלעד הדברה חכמה כהן אלעד 1866

 tiptopyaron@gmil.com 050-5747207 טיפ טופ ניסים ירון 2485

 ornk10@gmail.com 052-2589476 שדמה  קסלר יעקב 571

 בהקישטה הגנת הסבי משעל גל 2168
 שדמות דבורה

050-7440687 galmishal@bezeq.int 

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

 ירון הדברות לוי יוסף 365
 שוהם

050-4670666 yosilevy5@gmail.com 

 hanikeren1000@gmail.com 054-4341841 שוהם קרן יוסי 2784

 צפריר המדביר בר צפריר 1478
 שער אפרים

054-6598971   

 chiya770@gmail.com 054-2044770 ארונוב חייא הדברות ארונוב חייא 2062

  



 9מתוך  9עמוד 

 מאהר שיבל שיבל מאהר 2200
 שפרעם

050-5755828 Mahershibel@gmail.com 

 saliba_issam@yahoo.com 052-4437000  סליבא עיסאם 2733

 אלי כהן הדברות כהן אלי  723

 תל אביב

050-8686060 rita@cohen-hadbarot.com 

 adut-n@zahav.net.il  רב תכליתי מדבירים אדוט ניסים 802

 אל מזיק בריכמן חגי 933
054-

23234323 haguyb51@gmail.com 

 eranhaviv48@gmail.com 052-2750313 המדביר החביב חביב ערן 1157

 yfyfyf00@yahoo.com 052-2766157  פינקלשטיין יוסי 1261

 gal@rpc.co.il 050-4578917 אר פי סי כהן גל 1413

 yuvalsason@gmail.com 052-7343343 טבע הדברות ששון יובל 1493

 boaz@hamadbir.com 052-3615577 קייזרמן קייזרמן בועז 1498

 guy.begleiter@gmail,com 054-5549652 המדביר לצרחן בגלייטר גיא 1667

 imalejuk@gmail.com 054-4400477 מאלה ג'וק וד"ר עכבראי בוטבול קובי 1890

 barhadbara@gmail.com 054-4261146 בר הדברה בן הרצל שי 1937

 eran9633@walla.com 052-3434000  קיוויתי ערן 2093

 M-dor@bezeqint.net 052-3873342  דור מיכאל 2127

 robireuvenidrzemah@gmail.com 050-5951323 ד"ר צמח בורשטין זוהר 2135

 robireuvenidrzemah@gmail.com 050-7409085 ד"ר צמח לוי תמיר 2151

 erezcohen61@gmail.com 050-7705918 ד"ר ג'וק כהן ארז 2187

 nilulvaad@gmail.com 050-8586486 מיכאלי שרותי הדברה מיכאלי דרור 2231

 robireuvenidrzemah@gmail.com 050-5951323 ד"ר צמח ראובני רובי 2288

2325 
אברהם 

   054-7866192 שייקו הדברות זינגול שי

 zafi63@gmail.com 050-2424114 בר גל הדברות אביב צפריר 2812

 ldror99@gmail.com 052-4704124 רשת הדברה ליימזידר דרור 2815

 מדביר מצוין כהן שלום 654
 תל מונד

052-8970333 rahavc@walla.com 

 rahavc@walla.com 052-2450829 מדביר מצוין כהן רהב 1853

 avishay@ashadbara.com 053-2734286 תלמי יחיאל א.ש. הדברות שפרן אבישי 859

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

 


