
רהיטי שוורץ
DUNS 600087225

דו"ח ביניים
דו"ח זה נמצא בבדיקה מחודשת. יתכן וקיימים שינויים מהותיים שאינם משתקפים בנתוני הדו"ח. 

השינויים שימצאו על ידי דן אנד ברדסטריט יופיעו בדו"ח המעודכן שישלח בימים הקרובים.

תיאור עסקי

רהיטי שוורץ
SCHWARTZ FURNITURE

ידועה בשם : שוורץ יזהר רהיטים
שם נוסף : רהיטי שוורץ ניסיון

3 / נוסד : 2016
סטטוס משפטי : פעילה

גבעתיים  5345433 דרך השלום 53
032233444 037330330

033477887 033322110
hafakadb@gmail.com

www.dunsites.co.il/schwartz

תחום עיסוק : 
יצור: רהיטיים ביתיים ממתכת; רהיטים ביתיים מרופדים; רהיטיםיצור; מזנונים (רהיטים) מעץ; רהיטי בית מעץ. 

שיווק והפצה :
התפלגות המכירות: כל המכירות לשוק מקומי.

, 2 נציגים  , 1 סניפים בחו"ל  ו26 סוכנים  הפצה: 0

רכש ותנאי תשלום:
בחו"ל.  ו  50% בשוק המקומי  התפלגות הרכישות: 50%

150 ימים ,  מספקים בחו"ל  מזומן אשראי: מספקים בארץ  אשראי שוטף +

מועסקים:
70   (08/2013)

מתקנים : 
חנות: בבעלות , בשטח 60 מ"ר , בכתובת הנדונה

חנות: בשכירות , בא.ת. רמלה
מגרש: בחכירה , בסכנין

אולם תצוגה: בשכירות + בעלות , בשטח 1,200 מ"ר , בשינקין, גבעתיים.

הערכת סיכון התקשרות

D&B המלצת אשראי

מסגרת אשראי מומלצת הינה 6 אלפי ש"ח. המלצה זו אינה מתייחסת לספק מרכזי/גדול.

המידע שאותר

התרעות מהותיות מאוד
ב24 חודשים אחרונים

צ'קים חוזרים
ב24 חודשים אחרונים

פיגורים
ב12 חודשים אחרונים

חשבונות מוגבלים / הגבלה חמורה
מעודכן לתאריך 23/04/2018

 אותרו  לא אותרו    מקרא: 

בין הגורמים אשר השפיעו על הדירוג

1. הישות אינה ותיקה בענף, פעילה משנת 2016
2. חברות הקשורות לישות בעלות ותק רב, מעל ל 15 שנה בממוצע

3. אותר פיגור בתשלומים

דנס סקור

לקוחות

פעילותח.פשם חברה
מחזור באלפי

ש"ח
סקורמספר מועסקים

פלאפון תקשורת בע"מ
 גבעתיים | טלפון: דרך יצחק רבין 66

035728999
86גדול מ 500גדול מ 20,000שירותי טלפון סלולאריים 511076572

טבע גלובל פרודקטס שותפות
מוגבלת

 פתח תקווה | טלפון: 03 בזל 5
9267267

50מוצרים פרמצבטיים 550219927

אינטל ישראל (74) בע"מ
 חיפה | טלפון: 02 סחרוב אנדרה 9

5897353
510682867

מעגלים משולבים, רשתות עבודה של
54גדול מ 500גדול מ 20,000מוליכים למחצה וכו' 

עיריית ירושלים
 ירושלים | טלפון: 02 ככר ספרא 1

6297777
61גדול מ 20,000מועצת העיר 500230008

ברלוי משאבים 2000 בע"מ
 סביון | טלפון: 035546360 ארז 4

6107גדול מ 20,000כלי רכב 

לוי יוסף
 רמת השרון | המכבים, 6

05391068322

 ראשון לציון | 36קבלנות בנין, כללי האיריס 15

פרויקטים

שם
הפרוייקט

כתובת
שם
לקוח

תפקיד הישות בפרוייקט
היקף

תקציבי
(באלפים)

שלב
בפרוייקט

תאריך
התחלה

שטחתאריך סיום
מספר

יח'
דיור

%
דירות

שנמכרו
הערות

חדש
דנדש 

גבעתיים,
בנין

הורד 

לקוח
500000איטום,אלומיניום,אינסטלציה חדש

€
30/09/201307/11/20136000בהקפאה

דונם 
251

פרוייקט
ממש
ממש
חדש 

פרוייקט
משובח 

גבע
בנימין,
בלה
בלה 

לקוח
250000שיווק,תאורה,תנועה,קרקע,קונסטרוקטוררציני

€
30/09/201307/11/2013150סוף שלד

מ"ר 
4550

אחלה
פרוייקט
שבעולם 

רמת גן,מאיר 
בחניה 

יזוםאדריכל 
מוקדם 

'ק'קר//'קר07/06/201318/03/2014

חניוני
ברלוי 

רמת גן,
גבעת

הפרחים
01/06/201325/06/2014

ארמונות
ברלוי 

תל אביב
יפו,

פארק
הירקון 

יסודות 
01/06/201301/01/2015

72

הפרויקט
נבנה
סמוך
לגשר

הירקון. 

תצגת
רהיטים 

בני ברק,
רבי

עקיבא 
תנועה,ביסוס דוד 

360000
יסודות $

04/10/2012450
32מ"ר 

הערה
כללית 

טטט אלומיניום,איטום שששש 

רכש ותשלומים

מוסר תשלומים ע"פ דווחי ספקים (הנתונים באלפי ש"ח):

הערותקשרי מסחראשראי פתוחהיקף פעילותסכום חובימי פיגורתנאי אשראיאופי תשלוםחודש

מעל 3 שניםבפיגור07/17

ספקים

פעילותח.פשם חברה
מחזור באלפי

ש"ח
סקורמספר מועסקים

טמפו משקאות בע"מ
 נתניה | טלפון: 09 גבורי ישראל 2

8630543
80גדול מ 500גדול מ 20,000משקאות לתת 513682625

נייקי ישראל בע"מ
 הרצליה | טלפון: 09 שנקר אריה 9

9578777
5110053בגדי ספורט 513155630

7תרופות   | טלפון: 033222666

54גרגרים   | טלפון: 033313537

 לפיד | טלפון: 02 השקמה 94
9617025

44מוצרי מזון כללי 

קרייתי  באר שבע | טלפון: 03
2317652

61028דברי מתיקה 

ברלוי משאבים 2000 בע"מ
 סביון | טלפון: 035546360 ארז 4

6107גדול מ 20,000כלי רכב 

עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים
בע"מ

ניר צבי, ישראל  מושב ניר צבי | טלפון:
089274777

20150061מזרונים 510550734

בנקים

מידע מבנק ישראלותק חשבון*מס' חשבוןמספר סניףסניףבנק

מעל שנתיים 9631879358רוגוזין בנק לאומי לישראל בע"מ 

80123125354יפו בנק לאומי לישראל בע"מ 

מעל שנתיים 60034564מרכזי עסקים בנק הפועלים בע"מ 

מעודכן ל: 23/04/2018 החשבון המסומן, נבדק ולא נמצא ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל. 

D&B האינדיקציה מבוססת על מועד איתור החשבון במאגרי *

בעלות והנהלה
מעמד משפטי ומבנה אחזקות

מעמד משפטי
תחת תיק מס.   3/  אשר נוסדה ב 2016

הון מניות 
הון רשום הינו 2  שקלים
הון מונפק הינו 2  שקלים

מחזיקים במניות

(תאריך עדכון : לא זמין)

שם
אחוז החזקה (לפיסוג המניות מס' מניות ת.ז./ח.פ.

סוג) 

50%רגילות 0123456791אילת שוורץ 

50%רגילות 0123456781יזהר שוורץ 

עץ בעלויות

מנהלים  בעלי תפקידים

קורות חייםתפקידשם

משמש כדירקטור בחברות רבות, בעיקר בתחום טיהור מים. מנכ"ל יזהר שוורץ 

מ. שיווק נגה שוורץ 

מודיעין עסקי
מעקב סיכונים  התרעות

תקציר הידיעהמקור הידיעהתאריךכותרת הידיעה

דיווח ספקים12/07/2017דיווח ספק
מהארץ

ספק שנועץ מדווח על תשלום בפיגור.

דיווח ספקים08/11/2012צ'ק חוזר
מהארץ

ספק מדווח שצ'ק של רהיטי שוורץ  test בסכום של 30,00034,999 ש"ח לא כובד
מסיבה:אין כיסוי מספיק.

דרוג החברה שהוגדר בעבר כסיכון התקשרות נמוך (2), הורע, ומוגדר עכשיו כסיכוןניתוח די.בי26/07/2009שינוי דרוג של החברה
התקשרות גבוה (4).

ספק מדווח על צ'ק שחזר ע"ס 6000 ש"ח.ספק29/05/2009צ'ק חוזר של החברה

דיווח ספקים01/04/2009צ'ק חוזר של החברה
מהארץ

ספק מדווח כי שיק של החברה ע"ס כ50,000 ש"ח לא כובד מסיבה טכנית (חסרה
חתימה).

מידע משפטי

.בשנתיים האחרונות D&B לא אותרו תביעות משפטיות במאגר

אירועים כלליים

תקציר הידיעהמקור הידיעהתאריךכותרת הידיעה

ידיעה חיצוניתמקור12/03/2017ידיעה חיצונית

דן אנד ברדסטריט ישראל בע"מ 2018
אין לשכפל דו"ח זה, במלואו או בחלקו, בכל צורה שהיא. דו"ח זה נמסר לידיך ע"י דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ עפ"י בקשתך 

ותחת סודיות מלאה כמוסכם בחוזה ההתקשרות ביננו, ומיועד לשימושך הבלעדי לסיוע בהחלטות עסקיות בלבד.
D&B אינה ערבה לדיוק המידע בדו"ח ואינה אחראית לכל הפסד ו\או נזק אשר יגרם לחברה כתוצאה מתהליך איסוף המידע ומסירתו.

מוצר זה נהנה מהגנת זכויות יוצרים וכל העתקה ו\או שימוש בלתי מורשה מהווה הפרת זכויות.
תאריך:24/04/2018

דירוג נוכחי:סקור ענפיסקור
סיכון התקשרות ממוצע

דירוג קודם:
סיכון בלתי מוגדר

מצב כללי: סבירמגמה: יש לעקוב

רהיטי שוורץ יצור מזון,טקסטיל עץ ומוצ
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רהיטי שוורץ
DUNS 600087225
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תיאור עסקי

רהיטי שוורץ
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המידע שאותר

התרעות מהותיות מאוד
ב24 חודשים אחרונים

צ'קים חוזרים
ב24 חודשים אחרונים

פיגורים
ב12 חודשים אחרונים

חשבונות מוגבלים / הגבלה חמורה
מעודכן לתאריך 23/04/2018

 אותרו  לא אותרו    מקרא: 

בין הגורמים אשר השפיעו על הדירוג

1. הישות אינה ותיקה בענף, פעילה משנת 2016
2. חברות הקשורות לישות בעלות ותק רב, מעל ל 15 שנה בממוצע

3. אותר פיגור בתשלומים

דנס סקור

לקוחות

פעילותח.פשם חברה
מחזור באלפי

ש"ח
סקורמספר מועסקים

פלאפון תקשורת בע"מ
 גבעתיים | טלפון: דרך יצחק רבין 66

035728999
86גדול מ 500גדול מ 20,000שירותי טלפון סלולאריים 511076572

טבע גלובל פרודקטס שותפות
מוגבלת

 פתח תקווה | טלפון: 03 בזל 5
9267267

50מוצרים פרמצבטיים 550219927

אינטל ישראל (74) בע"מ
 חיפה | טלפון: 02 סחרוב אנדרה 9

5897353
510682867

מעגלים משולבים, רשתות עבודה של
54גדול מ 500גדול מ 20,000מוליכים למחצה וכו' 

עיריית ירושלים
 ירושלים | טלפון: 02 ככר ספרא 1

6297777
61גדול מ 20,000מועצת העיר 500230008

ברלוי משאבים 2000 בע"מ
 סביון | טלפון: 035546360 ארז 4

6107גדול מ 20,000כלי רכב 

לוי יוסף
 רמת השרון | המכבים, 6

05391068322

 ראשון לציון | 36קבלנות בנין, כללי האיריס 15

פרויקטים

שם
הפרוייקט

כתובת
שם
לקוח

תפקיד הישות בפרוייקט
היקף

תקציבי
(באלפים)

שלב
בפרוייקט

תאריך
התחלה

שטחתאריך סיום
מספר

יח'
דיור

%
דירות

שנמכרו
הערות

חדש
דנדש 

גבעתיים,
בנין

הורד 

לקוח
500000איטום,אלומיניום,אינסטלציה חדש

€
30/09/201307/11/20136000בהקפאה

דונם 
251

פרוייקט
ממש
ממש
חדש 

פרוייקט
משובח 

גבע
בנימין,
בלה
בלה 

לקוח
250000שיווק,תאורה,תנועה,קרקע,קונסטרוקטוררציני

€
30/09/201307/11/2013150סוף שלד

מ"ר 
4550

אחלה
פרוייקט
שבעולם 

רמת גן,מאיר 
בחניה 

יזוםאדריכל 
מוקדם 

'ק'קר//'קר07/06/201318/03/2014

חניוני
ברלוי 

רמת גן,
גבעת

הפרחים
01/06/201325/06/2014

ארמונות
ברלוי 

תל אביב
יפו,

פארק
הירקון 

יסודות 
01/06/201301/01/2015

72

הפרויקט
נבנה
סמוך
לגשר

הירקון. 

תצגת
רהיטים 

בני ברק,
רבי

עקיבא 
תנועה,ביסוס דוד 

360000
יסודות $

04/10/2012450
32מ"ר 

הערה
כללית 

טטט אלומיניום,איטום שששש 

רכש ותשלומים

מוסר תשלומים ע"פ דווחי ספקים (הנתונים באלפי ש"ח):

הערותקשרי מסחראשראי פתוחהיקף פעילותסכום חובימי פיגורתנאי אשראיאופי תשלוםחודש

מעל 3 שניםבפיגור07/17

ספקים

פעילותח.פשם חברה
מחזור באלפי

ש"ח
סקורמספר מועסקים

טמפו משקאות בע"מ
 נתניה | טלפון: 09 גבורי ישראל 2

8630543
80גדול מ 500גדול מ 20,000משקאות לתת 513682625

נייקי ישראל בע"מ
 הרצליה | טלפון: 09 שנקר אריה 9

9578777
5110053בגדי ספורט 513155630

7תרופות   | טלפון: 033222666

54גרגרים   | טלפון: 033313537

 לפיד | טלפון: 02 השקמה 94
9617025

44מוצרי מזון כללי 

קרייתי  באר שבע | טלפון: 03
2317652

61028דברי מתיקה 

ברלוי משאבים 2000 בע"מ
 סביון | טלפון: 035546360 ארז 4

6107גדול מ 20,000כלי רכב 

עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים
בע"מ

ניר צבי, ישראל  מושב ניר צבי | טלפון:
089274777

20150061מזרונים 510550734

בנקים

מידע מבנק ישראלותק חשבון*מס' חשבוןמספר סניףסניףבנק

מעל שנתיים 9631879358רוגוזין בנק לאומי לישראל בע"מ 

80123125354יפו בנק לאומי לישראל בע"מ 

מעל שנתיים 60034564מרכזי עסקים בנק הפועלים בע"מ 

מעודכן ל: 23/04/2018 החשבון המסומן, נבדק ולא נמצא ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל. 

D&B האינדיקציה מבוססת על מועד איתור החשבון במאגרי *

בעלות והנהלה
מעמד משפטי ומבנה אחזקות

מעמד משפטי
תחת תיק מס.   3/  אשר נוסדה ב 2016

הון מניות 
הון רשום הינו 2  שקלים
הון מונפק הינו 2  שקלים

מחזיקים במניות

(תאריך עדכון : לא זמין)

שם
אחוז החזקה (לפיסוג המניות מס' מניות ת.ז./ח.פ.

סוג) 

50%רגילות 0123456791אילת שוורץ 

50%רגילות 0123456781יזהר שוורץ 

עץ בעלויות

מנהלים  בעלי תפקידים

קורות חייםתפקידשם

משמש כדירקטור בחברות רבות, בעיקר בתחום טיהור מים. מנכ"ל יזהר שוורץ 

מ. שיווק נגה שוורץ 

מודיעין עסקי
מעקב סיכונים  התרעות

תקציר הידיעהמקור הידיעהתאריךכותרת הידיעה

דיווח ספקים12/07/2017דיווח ספק
מהארץ

ספק שנועץ מדווח על תשלום בפיגור.

דיווח ספקים08/11/2012צ'ק חוזר
מהארץ

ספק מדווח שצ'ק של רהיטי שוורץ  test בסכום של 30,00034,999 ש"ח לא כובד
מסיבה:אין כיסוי מספיק.

דרוג החברה שהוגדר בעבר כסיכון התקשרות נמוך (2), הורע, ומוגדר עכשיו כסיכוןניתוח די.בי26/07/2009שינוי דרוג של החברה
התקשרות גבוה (4).

ספק מדווח על צ'ק שחזר ע"ס 6000 ש"ח.ספק29/05/2009צ'ק חוזר של החברה

דיווח ספקים01/04/2009צ'ק חוזר של החברה
מהארץ

ספק מדווח כי שיק של החברה ע"ס כ50,000 ש"ח לא כובד מסיבה טכנית (חסרה
חתימה).

מידע משפטי

.בשנתיים האחרונות D&B לא אותרו תביעות משפטיות במאגר

אירועים כלליים

תקציר הידיעהמקור הידיעהתאריךכותרת הידיעה

ידיעה חיצוניתמקור12/03/2017ידיעה חיצונית

דן אנד ברדסטריט ישראל בע"מ 2018
אין לשכפל דו"ח זה, במלואו או בחלקו, בכל צורה שהיא. דו"ח זה נמסר לידיך ע"י דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ עפ"י בקשתך 

ותחת סודיות מלאה כמוסכם בחוזה ההתקשרות ביננו, ומיועד לשימושך הבלעדי לסיוע בהחלטות עסקיות בלבד.
D&B אינה ערבה לדיוק המידע בדו"ח ואינה אחראית לכל הפסד ו\או נזק אשר יגרם לחברה כתוצאה מתהליך איסוף המידע ומסירתו.

מוצר זה נהנה מהגנת זכויות יוצרים וכל העתקה ו\או שימוש בלתי מורשה מהווה הפרת זכויות.
תאריך:24/04/2018

דירוג נוכחי:סקור ענפיסקור
סיכון התקשרות ממוצע

דירוג קודם:
סיכון בלתי מוגדר

מצב כללי: סבירמגמה: יש לעקוב

רהיטי שוורץ יצור מזון,טקסטיל עץ ומוצ
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רהיטי שוורץ
DUNS 600087225

דו"ח ביניים
דו"ח זה נמצא בבדיקה מחודשת. יתכן וקיימים שינויים מהותיים שאינם משתקפים בנתוני הדו"ח. 

השינויים שימצאו על ידי דן אנד ברדסטריט יופיעו בדו"ח המעודכן שישלח בימים הקרובים.

תיאור עסקי

רהיטי שוורץ
SCHWARTZ FURNITURE

ידועה בשם : שוורץ יזהר רהיטים
שם נוסף : רהיטי שוורץ ניסיון

3 / נוסד : 2016
סטטוס משפטי : פעילה

גבעתיים  5345433 דרך השלום 53
032233444 037330330

033477887 033322110
hafakadb@gmail.com

www.dunsites.co.il/schwartz

תחום עיסוק : 
יצור: רהיטיים ביתיים ממתכת; רהיטים ביתיים מרופדים; רהיטיםיצור; מזנונים (רהיטים) מעץ; רהיטי בית מעץ. 

שיווק והפצה :
התפלגות המכירות: כל המכירות לשוק מקומי.

, 2 נציגים  , 1 סניפים בחו"ל  ו26 סוכנים  הפצה: 0

רכש ותנאי תשלום:
בחו"ל.  ו  50% בשוק המקומי  התפלגות הרכישות: 50%

150 ימים ,  מספקים בחו"ל  מזומן אשראי: מספקים בארץ  אשראי שוטף +

מועסקים:
70   (08/2013)

מתקנים : 
חנות: בבעלות , בשטח 60 מ"ר , בכתובת הנדונה

חנות: בשכירות , בא.ת. רמלה
מגרש: בחכירה , בסכנין

אולם תצוגה: בשכירות + בעלות , בשטח 1,200 מ"ר , בשינקין, גבעתיים.

הערכת סיכון התקשרות

D&B המלצת אשראי

מסגרת אשראי מומלצת הינה 6 אלפי ש"ח. המלצה זו אינה מתייחסת לספק מרכזי/גדול.

המידע שאותר

התרעות מהותיות מאוד
ב24 חודשים אחרונים

צ'קים חוזרים
ב24 חודשים אחרונים

פיגורים
ב12 חודשים אחרונים

חשבונות מוגבלים / הגבלה חמורה
מעודכן לתאריך 23/04/2018

 אותרו  לא אותרו    מקרא: 

בין הגורמים אשר השפיעו על הדירוג

1. הישות אינה ותיקה בענף, פעילה משנת 2016
2. חברות הקשורות לישות בעלות ותק רב, מעל ל 15 שנה בממוצע

3. אותר פיגור בתשלומים

דנס סקור

לקוחות

פעילותח.פשם חברה
מחזור באלפי

ש"ח
סקורמספר מועסקים

פלאפון תקשורת בע"מ
 גבעתיים | טלפון: דרך יצחק רבין 66

035728999
86גדול מ 500גדול מ 20,000שירותי טלפון סלולאריים 511076572

טבע גלובל פרודקטס שותפות
מוגבלת

 פתח תקווה | טלפון: 03 בזל 5
9267267

50מוצרים פרמצבטיים 550219927

אינטל ישראל (74) בע"מ
 חיפה | טלפון: 02 סחרוב אנדרה 9

5897353
510682867

מעגלים משולבים, רשתות עבודה של
54גדול מ 500גדול מ 20,000מוליכים למחצה וכו' 

עיריית ירושלים
 ירושלים | טלפון: 02 ככר ספרא 1

6297777
61גדול מ 20,000מועצת העיר 500230008

ברלוי משאבים 2000 בע"מ
 סביון | טלפון: 035546360 ארז 4

6107גדול מ 20,000כלי רכב 

לוי יוסף
 רמת השרון | המכבים, 6

05391068322

 ראשון לציון | 36קבלנות בנין, כללי האיריס 15

פרויקטים

שם
הפרוייקט

כתובת
שם
לקוח

תפקיד הישות בפרוייקט
היקף

תקציבי
(באלפים)

שלב
בפרוייקט

תאריך
התחלה

שטחתאריך סיום
מספר

יח'
דיור

%
דירות

שנמכרו
הערות

חדש
דנדש 

גבעתיים,
בנין

הורד 

לקוח
500000איטום,אלומיניום,אינסטלציה חדש

€
30/09/201307/11/20136000בהקפאה

דונם 
251

פרוייקט
ממש
ממש
חדש 

פרוייקט
משובח 

גבע
בנימין,
בלה
בלה 

לקוח
250000שיווק,תאורה,תנועה,קרקע,קונסטרוקטוררציני

€
30/09/201307/11/2013150סוף שלד

מ"ר 
4550

אחלה
פרוייקט
שבעולם 

רמת גן,מאיר 
בחניה 

יזוםאדריכל 
מוקדם 

'ק'קר//'קר07/06/201318/03/2014

חניוני
ברלוי 

רמת גן,
גבעת

הפרחים
01/06/201325/06/2014

ארמונות
ברלוי 

תל אביב
יפו,

פארק
הירקון 

יסודות 
01/06/201301/01/2015

72

הפרויקט
נבנה
סמוך
לגשר

הירקון. 

תצגת
רהיטים 

בני ברק,
רבי

עקיבא 
תנועה,ביסוס דוד 

360000
יסודות $

04/10/2012450
32מ"ר 

הערה
כללית 

טטט אלומיניום,איטום שששש 

רכש ותשלומים

מוסר תשלומים ע"פ דווחי ספקים (הנתונים באלפי ש"ח):

הערותקשרי מסחראשראי פתוחהיקף פעילותסכום חובימי פיגורתנאי אשראיאופי תשלוםחודש

מעל 3 שניםבפיגור07/17

ספקים

פעילותח.פשם חברה
מחזור באלפי

ש"ח
סקורמספר מועסקים

טמפו משקאות בע"מ
 נתניה | טלפון: 09 גבורי ישראל 2

8630543
80גדול מ 500גדול מ 20,000משקאות לתת 513682625

נייקי ישראל בע"מ
 הרצליה | טלפון: 09 שנקר אריה 9

9578777
5110053בגדי ספורט 513155630

7תרופות   | טלפון: 033222666

54גרגרים   | טלפון: 033313537

 לפיד | טלפון: 02 השקמה 94
9617025

44מוצרי מזון כללי 

קרייתי  באר שבע | טלפון: 03
2317652

61028דברי מתיקה 

ברלוי משאבים 2000 בע"מ
 סביון | טלפון: 035546360 ארז 4

6107גדול מ 20,000כלי רכב 

עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים
בע"מ

ניר צבי, ישראל  מושב ניר צבי | טלפון:
089274777

20150061מזרונים 510550734

בנקים

מידע מבנק ישראלותק חשבון*מס' חשבוןמספר סניףסניףבנק

מעל שנתיים 9631879358רוגוזין בנק לאומי לישראל בע"מ 

80123125354יפו בנק לאומי לישראל בע"מ 

מעל שנתיים 60034564מרכזי עסקים בנק הפועלים בע"מ 

מעודכן ל: 23/04/2018 החשבון המסומן, נבדק ולא נמצא ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל. 

D&B האינדיקציה מבוססת על מועד איתור החשבון במאגרי *

בעלות והנהלה
מעמד משפטי ומבנה אחזקות

מעמד משפטי
תחת תיק מס.   3/  אשר נוסדה ב 2016

הון מניות 
הון רשום הינו 2  שקלים
הון מונפק הינו 2  שקלים

מחזיקים במניות

(תאריך עדכון : לא זמין)

שם
אחוז החזקה (לפיסוג המניות מס' מניות ת.ז./ח.פ.

סוג) 

50%רגילות 0123456791אילת שוורץ 

50%רגילות 0123456781יזהר שוורץ 

עץ בעלויות

מנהלים  בעלי תפקידים

קורות חייםתפקידשם

משמש כדירקטור בחברות רבות, בעיקר בתחום טיהור מים. מנכ"ל יזהר שוורץ 

מ. שיווק נגה שוורץ 

מודיעין עסקי
מעקב סיכונים  התרעות

תקציר הידיעהמקור הידיעהתאריךכותרת הידיעה

דיווח ספקים12/07/2017דיווח ספק
מהארץ

ספק שנועץ מדווח על תשלום בפיגור.

דיווח ספקים08/11/2012צ'ק חוזר
מהארץ

ספק מדווח שצ'ק של רהיטי שוורץ  test בסכום של 30,00034,999 ש"ח לא כובד
מסיבה:אין כיסוי מספיק.

דרוג החברה שהוגדר בעבר כסיכון התקשרות נמוך (2), הורע, ומוגדר עכשיו כסיכוןניתוח די.בי26/07/2009שינוי דרוג של החברה
התקשרות גבוה (4).

ספק מדווח על צ'ק שחזר ע"ס 6000 ש"ח.ספק29/05/2009צ'ק חוזר של החברה

דיווח ספקים01/04/2009צ'ק חוזר של החברה
מהארץ

ספק מדווח כי שיק של החברה ע"ס כ50,000 ש"ח לא כובד מסיבה טכנית (חסרה
חתימה).

מידע משפטי

.בשנתיים האחרונות D&B לא אותרו תביעות משפטיות במאגר

אירועים כלליים

תקציר הידיעהמקור הידיעהתאריךכותרת הידיעה

ידיעה חיצוניתמקור12/03/2017ידיעה חיצונית

דן אנד ברדסטריט ישראל בע"מ 2018
אין לשכפל דו"ח זה, במלואו או בחלקו, בכל צורה שהיא. דו"ח זה נמסר לידיך ע"י דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ עפ"י בקשתך 

ותחת סודיות מלאה כמוסכם בחוזה ההתקשרות ביננו, ומיועד לשימושך הבלעדי לסיוע בהחלטות עסקיות בלבד.
D&B אינה ערבה לדיוק המידע בדו"ח ואינה אחראית לכל הפסד ו\או נזק אשר יגרם לחברה כתוצאה מתהליך איסוף המידע ומסירתו.

מוצר זה נהנה מהגנת זכויות יוצרים וכל העתקה ו\או שימוש בלתי מורשה מהווה הפרת זכויות.
תאריך:24/04/2018

דירוג נוכחי:סקור ענפיסקור
סיכון התקשרות ממוצע

דירוג קודם:
סיכון בלתי מוגדר

מצב כללי: סבירמגמה: יש לעקוב

רהיטי שוורץ יצור מזון,טקסטיל עץ ומוצ
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רהיטי שוורץ
DUNS 600087225

דו"ח ביניים
דו"ח זה נמצא בבדיקה מחודשת. יתכן וקיימים שינויים מהותיים שאינם משתקפים בנתוני הדו"ח. 

השינויים שימצאו על ידי דן אנד ברדסטריט יופיעו בדו"ח המעודכן שישלח בימים הקרובים.

תיאור עסקי

רהיטי שוורץ
SCHWARTZ FURNITURE

ידועה בשם : שוורץ יזהר רהיטים
שם נוסף : רהיטי שוורץ ניסיון

3 / נוסד : 2016
סטטוס משפטי : פעילה

גבעתיים  5345433 דרך השלום 53
032233444 037330330

033477887 033322110
hafakadb@gmail.com

www.dunsites.co.il/schwartz

תחום עיסוק : 
יצור: רהיטיים ביתיים ממתכת; רהיטים ביתיים מרופדים; רהיטיםיצור; מזנונים (רהיטים) מעץ; רהיטי בית מעץ. 

שיווק והפצה :
התפלגות המכירות: כל המכירות לשוק מקומי.

, 2 נציגים  , 1 סניפים בחו"ל  ו26 סוכנים  הפצה: 0

רכש ותנאי תשלום:
בחו"ל.  ו  50% בשוק המקומי  התפלגות הרכישות: 50%

150 ימים ,  מספקים בחו"ל  מזומן אשראי: מספקים בארץ  אשראי שוטף +

מועסקים:
70   (08/2013)

מתקנים : 
חנות: בבעלות , בשטח 60 מ"ר , בכתובת הנדונה

חנות: בשכירות , בא.ת. רמלה
מגרש: בחכירה , בסכנין

אולם תצוגה: בשכירות + בעלות , בשטח 1,200 מ"ר , בשינקין, גבעתיים.

הערכת סיכון התקשרות

D&B המלצת אשראי

מסגרת אשראי מומלצת הינה 6 אלפי ש"ח. המלצה זו אינה מתייחסת לספק מרכזי/גדול.

המידע שאותר

התרעות מהותיות מאוד
ב24 חודשים אחרונים

צ'קים חוזרים
ב24 חודשים אחרונים

פיגורים
ב12 חודשים אחרונים

חשבונות מוגבלים / הגבלה חמורה
מעודכן לתאריך 23/04/2018

 אותרו  לא אותרו    מקרא: 

בין הגורמים אשר השפיעו על הדירוג

1. הישות אינה ותיקה בענף, פעילה משנת 2016
2. חברות הקשורות לישות בעלות ותק רב, מעל ל 15 שנה בממוצע

3. אותר פיגור בתשלומים

דנס סקור

לקוחות

פעילותח.פשם חברה
מחזור באלפי

ש"ח
סקורמספר מועסקים

פלאפון תקשורת בע"מ
 גבעתיים | טלפון: דרך יצחק רבין 66

035728999
86גדול מ 500גדול מ 20,000שירותי טלפון סלולאריים 511076572

טבע גלובל פרודקטס שותפות
מוגבלת

 פתח תקווה | טלפון: 03 בזל 5
9267267

50מוצרים פרמצבטיים 550219927

אינטל ישראל (74) בע"מ
 חיפה | טלפון: 02 סחרוב אנדרה 9

5897353
510682867

מעגלים משולבים, רשתות עבודה של
54גדול מ 500גדול מ 20,000מוליכים למחצה וכו' 

עיריית ירושלים
 ירושלים | טלפון: 02 ככר ספרא 1

6297777
61גדול מ 20,000מועצת העיר 500230008

ברלוי משאבים 2000 בע"מ
 סביון | טלפון: 035546360 ארז 4

6107גדול מ 20,000כלי רכב 

לוי יוסף
 רמת השרון | המכבים, 6

05391068322

 ראשון לציון | 36קבלנות בנין, כללי האיריס 15

פרויקטים

שם
הפרוייקט

כתובת
שם
לקוח

תפקיד הישות בפרוייקט
היקף

תקציבי
(באלפים)

שלב
בפרוייקט

תאריך
התחלה

שטחתאריך סיום
מספר

יח'
דיור

%
דירות

שנמכרו
הערות

חדש
דנדש 

גבעתיים,
בנין

הורד 

לקוח
500000איטום,אלומיניום,אינסטלציה חדש

€
30/09/201307/11/20136000בהקפאה

דונם 
251

פרוייקט
ממש
ממש
חדש 

פרוייקט
משובח 

גבע
בנימין,
בלה
בלה 

לקוח
250000שיווק,תאורה,תנועה,קרקע,קונסטרוקטוררציני

€
30/09/201307/11/2013150סוף שלד

מ"ר 
4550

אחלה
פרוייקט
שבעולם 

רמת גן,מאיר 
בחניה 

יזוםאדריכל 
מוקדם 

'ק'קר//'קר07/06/201318/03/2014

חניוני
ברלוי 

רמת גן,
גבעת

הפרחים
01/06/201325/06/2014

ארמונות
ברלוי 

תל אביב
יפו,

פארק
הירקון 

יסודות 
01/06/201301/01/2015

72

הפרויקט
נבנה
סמוך
לגשר

הירקון. 

תצגת
רהיטים 

בני ברק,
רבי

עקיבא 
תנועה,ביסוס דוד 

360000
יסודות $

04/10/2012450
32מ"ר 

הערה
כללית 

טטט אלומיניום,איטום שששש 

רכש ותשלומים

מוסר תשלומים ע"פ דווחי ספקים (הנתונים באלפי ש"ח):

הערותקשרי מסחראשראי פתוחהיקף פעילותסכום חובימי פיגורתנאי אשראיאופי תשלוםחודש

מעל 3 שניםבפיגור07/17

ספקים

פעילותח.פשם חברה
מחזור באלפי

ש"ח
סקורמספר מועסקים

טמפו משקאות בע"מ
 נתניה | טלפון: 09 גבורי ישראל 2

8630543
80גדול מ 500גדול מ 20,000משקאות לתת 513682625

נייקי ישראל בע"מ
 הרצליה | טלפון: 09 שנקר אריה 9

9578777
5110053בגדי ספורט 513155630

7תרופות   | טלפון: 033222666

54גרגרים   | טלפון: 033313537

 לפיד | טלפון: 02 השקמה 94
9617025

44מוצרי מזון כללי 

קרייתי  באר שבע | טלפון: 03
2317652

61028דברי מתיקה 

ברלוי משאבים 2000 בע"מ
 סביון | טלפון: 035546360 ארז 4

6107גדול מ 20,000כלי רכב 

עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים
בע"מ

ניר צבי, ישראל  מושב ניר צבי | טלפון:
089274777

20150061מזרונים 510550734

בנקים

מידע מבנק ישראלותק חשבון*מס' חשבוןמספר סניףסניףבנק

מעל שנתיים 9631879358רוגוזין בנק לאומי לישראל בע"מ 

80123125354יפו בנק לאומי לישראל בע"מ 

מעל שנתיים 60034564מרכזי עסקים בנק הפועלים בע"מ 

מעודכן ל: 23/04/2018 החשבון המסומן, נבדק ולא נמצא ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל. 

D&B האינדיקציה מבוססת על מועד איתור החשבון במאגרי *

בעלות והנהלה
מעמד משפטי ומבנה אחזקות

מעמד משפטי
תחת תיק מס.   3/  אשר נוסדה ב 2016

הון מניות 
הון רשום הינו 2  שקלים
הון מונפק הינו 2  שקלים

מחזיקים במניות

(תאריך עדכון : לא זמין)

שם
אחוז החזקה (לפיסוג המניות מס' מניות ת.ז./ח.פ.

סוג) 

50%רגילות 0123456791אילת שוורץ 

50%רגילות 0123456781יזהר שוורץ 

עץ בעלויות

מנהלים  בעלי תפקידים

קורות חייםתפקידשם

משמש כדירקטור בחברות רבות, בעיקר בתחום טיהור מים. מנכ"ל יזהר שוורץ 

מ. שיווק נגה שוורץ 

מודיעין עסקי
מעקב סיכונים  התרעות

תקציר הידיעהמקור הידיעהתאריךכותרת הידיעה

דיווח ספקים12/07/2017דיווח ספק
מהארץ

ספק שנועץ מדווח על תשלום בפיגור.

דיווח ספקים08/11/2012צ'ק חוזר
מהארץ

ספק מדווח שצ'ק של רהיטי שוורץ  test בסכום של 30,00034,999 ש"ח לא כובד
מסיבה:אין כיסוי מספיק.

דרוג החברה שהוגדר בעבר כסיכון התקשרות נמוך (2), הורע, ומוגדר עכשיו כסיכוןניתוח די.בי26/07/2009שינוי דרוג של החברה
התקשרות גבוה (4).

ספק מדווח על צ'ק שחזר ע"ס 6000 ש"ח.ספק29/05/2009צ'ק חוזר של החברה

דיווח ספקים01/04/2009צ'ק חוזר של החברה
מהארץ

ספק מדווח כי שיק של החברה ע"ס כ50,000 ש"ח לא כובד מסיבה טכנית (חסרה
חתימה).

מידע משפטי

.בשנתיים האחרונות D&B לא אותרו תביעות משפטיות במאגר

אירועים כלליים

תקציר הידיעהמקור הידיעהתאריךכותרת הידיעה

ידיעה חיצוניתמקור12/03/2017ידיעה חיצונית

דן אנד ברדסטריט ישראל בע"מ 2018
אין לשכפל דו"ח זה, במלואו או בחלקו, בכל צורה שהיא. דו"ח זה נמסר לידיך ע"י דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ עפ"י בקשתך 

ותחת סודיות מלאה כמוסכם בחוזה ההתקשרות ביננו, ומיועד לשימושך הבלעדי לסיוע בהחלטות עסקיות בלבד.
D&B אינה ערבה לדיוק המידע בדו"ח ואינה אחראית לכל הפסד ו\או נזק אשר יגרם לחברה כתוצאה מתהליך איסוף המידע ומסירתו.

מוצר זה נהנה מהגנת זכויות יוצרים וכל העתקה ו\או שימוש בלתי מורשה מהווה הפרת זכויות.
תאריך:24/04/2018

דירוג נוכחי:סקור ענפיסקור
סיכון התקשרות ממוצע

דירוג קודם:
סיכון בלתי מוגדר

מצב כללי: סבירמגמה: יש לעקוב

רהיטי שוורץ יצור מזון,טקסטיל עץ ומוצ
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רהיטי שוורץ
DUNS 600087225

דו"ח ביניים
דו"ח זה נמצא בבדיקה מחודשת. יתכן וקיימים שינויים מהותיים שאינם משתקפים בנתוני הדו"ח. 

השינויים שימצאו על ידי דן אנד ברדסטריט יופיעו בדו"ח המעודכן שישלח בימים הקרובים.

תיאור עסקי

רהיטי שוורץ
SCHWARTZ FURNITURE

ידועה בשם : שוורץ יזהר רהיטים
שם נוסף : רהיטי שוורץ ניסיון

3 / נוסד : 2016
סטטוס משפטי : פעילה

גבעתיים  5345433 דרך השלום 53
032233444 037330330

033477887 033322110
hafakadb@gmail.com

www.dunsites.co.il/schwartz

תחום עיסוק : 
יצור: רהיטיים ביתיים ממתכת; רהיטים ביתיים מרופדים; רהיטיםיצור; מזנונים (רהיטים) מעץ; רהיטי בית מעץ. 

שיווק והפצה :
התפלגות המכירות: כל המכירות לשוק מקומי.

, 2 נציגים  , 1 סניפים בחו"ל  ו26 סוכנים  הפצה: 0

רכש ותנאי תשלום:
בחו"ל.  ו  50% בשוק המקומי  התפלגות הרכישות: 50%

150 ימים ,  מספקים בחו"ל  מזומן אשראי: מספקים בארץ  אשראי שוטף +

מועסקים:
70   (08/2013)

מתקנים : 
חנות: בבעלות , בשטח 60 מ"ר , בכתובת הנדונה

חנות: בשכירות , בא.ת. רמלה
מגרש: בחכירה , בסכנין

אולם תצוגה: בשכירות + בעלות , בשטח 1,200 מ"ר , בשינקין, גבעתיים.

הערכת סיכון התקשרות

D&B המלצת אשראי

מסגרת אשראי מומלצת הינה 6 אלפי ש"ח. המלצה זו אינה מתייחסת לספק מרכזי/גדול.

המידע שאותר

התרעות מהותיות מאוד
ב24 חודשים אחרונים

צ'קים חוזרים
ב24 חודשים אחרונים

פיגורים
ב12 חודשים אחרונים

חשבונות מוגבלים / הגבלה חמורה
מעודכן לתאריך 23/04/2018

 אותרו  לא אותרו    מקרא: 

בין הגורמים אשר השפיעו על הדירוג

1. הישות אינה ותיקה בענף, פעילה משנת 2016
2. חברות הקשורות לישות בעלות ותק רב, מעל ל 15 שנה בממוצע

3. אותר פיגור בתשלומים

דנס סקור

לקוחות

פעילותח.פשם חברה
מחזור באלפי

ש"ח
סקורמספר מועסקים

פלאפון תקשורת בע"מ
 גבעתיים | טלפון: דרך יצחק רבין 66

035728999
86גדול מ 500גדול מ 20,000שירותי טלפון סלולאריים 511076572

טבע גלובל פרודקטס שותפות
מוגבלת

 פתח תקווה | טלפון: 03 בזל 5
9267267

50מוצרים פרמצבטיים 550219927

אינטל ישראל (74) בע"מ
 חיפה | טלפון: 02 סחרוב אנדרה 9

5897353
510682867

מעגלים משולבים, רשתות עבודה של
54גדול מ 500גדול מ 20,000מוליכים למחצה וכו' 

עיריית ירושלים
 ירושלים | טלפון: 02 ככר ספרא 1

6297777
61גדול מ 20,000מועצת העיר 500230008

ברלוי משאבים 2000 בע"מ
 סביון | טלפון: 035546360 ארז 4

6107גדול מ 20,000כלי רכב 

לוי יוסף
 רמת השרון | המכבים, 6

05391068322

 ראשון לציון | 36קבלנות בנין, כללי האיריס 15

פרויקטים

שם
הפרוייקט

כתובת
שם
לקוח

תפקיד הישות בפרוייקט
היקף

תקציבי
(באלפים)

שלב
בפרוייקט

תאריך
התחלה

שטחתאריך סיום
מספר

יח'
דיור

%
דירות

שנמכרו
הערות

חדש
דנדש 

גבעתיים,
בנין

הורד 

לקוח
500000איטום,אלומיניום,אינסטלציה חדש

€
30/09/201307/11/20136000בהקפאה

דונם 
251

פרוייקט
ממש
ממש
חדש 

פרוייקט
משובח 

גבע
בנימין,
בלה
בלה 

לקוח
250000שיווק,תאורה,תנועה,קרקע,קונסטרוקטוררציני

€
30/09/201307/11/2013150סוף שלד

מ"ר 
4550

אחלה
פרוייקט
שבעולם 

רמת גן,מאיר 
בחניה 

יזוםאדריכל 
מוקדם 

'ק'קר//'קר07/06/201318/03/2014

חניוני
ברלוי 

רמת גן,
גבעת

הפרחים
01/06/201325/06/2014

ארמונות
ברלוי 

תל אביב
יפו,

פארק
הירקון 

יסודות 
01/06/201301/01/2015

72

הפרויקט
נבנה
סמוך
לגשר

הירקון. 

תצגת
רהיטים 

בני ברק,
רבי

עקיבא 
תנועה,ביסוס דוד 

360000
יסודות $

04/10/2012450
32מ"ר 

הערה
כללית 

טטט אלומיניום,איטום שששש 

רכש ותשלומים

מוסר תשלומים ע"פ דווחי ספקים (הנתונים באלפי ש"ח):

הערותקשרי מסחראשראי פתוחהיקף פעילותסכום חובימי פיגורתנאי אשראיאופי תשלוםחודש

מעל 3 שניםבפיגור07/17

ספקים

פעילותח.פשם חברה
מחזור באלפי

ש"ח
סקורמספר מועסקים

טמפו משקאות בע"מ
 נתניה | טלפון: 09 גבורי ישראל 2

8630543
80גדול מ 500גדול מ 20,000משקאות לתת 513682625

נייקי ישראל בע"מ
 הרצליה | טלפון: 09 שנקר אריה 9

9578777
5110053בגדי ספורט 513155630

7תרופות   | טלפון: 033222666

54גרגרים   | טלפון: 033313537

 לפיד | טלפון: 02 השקמה 94
9617025

44מוצרי מזון כללי 

קרייתי  באר שבע | טלפון: 03
2317652

61028דברי מתיקה 

ברלוי משאבים 2000 בע"מ
 סביון | טלפון: 035546360 ארז 4

6107גדול מ 20,000כלי רכב 

עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים
בע"מ

ניר צבי, ישראל  מושב ניר צבי | טלפון:
089274777

20150061מזרונים 510550734

בנקים

מידע מבנק ישראלותק חשבון*מס' חשבוןמספר סניףסניףבנק

מעל שנתיים 9631879358רוגוזין בנק לאומי לישראל בע"מ 

80123125354יפו בנק לאומי לישראל בע"מ 

מעל שנתיים 60034564מרכזי עסקים בנק הפועלים בע"מ 

מעודכן ל: 23/04/2018 החשבון המסומן, נבדק ולא נמצא ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל. 

D&B האינדיקציה מבוססת על מועד איתור החשבון במאגרי *

בעלות והנהלה
מעמד משפטי ומבנה אחזקות

מעמד משפטי
תחת תיק מס.   3/  אשר נוסדה ב 2016

הון מניות 
הון רשום הינו 2  שקלים
הון מונפק הינו 2  שקלים

מחזיקים במניות

(תאריך עדכון : לא זמין)

שם
אחוז החזקה (לפיסוג המניות מס' מניות ת.ז./ח.פ.

סוג) 

50%רגילות 0123456791אילת שוורץ 

50%רגילות 0123456781יזהר שוורץ 

עץ בעלויות

מנהלים  בעלי תפקידים

קורות חייםתפקידשם

משמש כדירקטור בחברות רבות, בעיקר בתחום טיהור מים. מנכ"ל יזהר שוורץ 

מ. שיווק נגה שוורץ 

מודיעין עסקי
מעקב סיכונים  התרעות

תקציר הידיעהמקור הידיעהתאריךכותרת הידיעה

דיווח ספקים12/07/2017דיווח ספק
מהארץ

ספק שנועץ מדווח על תשלום בפיגור.

דיווח ספקים08/11/2012צ'ק חוזר
מהארץ

ספק מדווח שצ'ק של רהיטי שוורץ  test בסכום של 30,00034,999 ש"ח לא כובד
מסיבה:אין כיסוי מספיק.

דרוג החברה שהוגדר בעבר כסיכון התקשרות נמוך (2), הורע, ומוגדר עכשיו כסיכוןניתוח די.בי26/07/2009שינוי דרוג של החברה
התקשרות גבוה (4).

ספק מדווח על צ'ק שחזר ע"ס 6000 ש"ח.ספק29/05/2009צ'ק חוזר של החברה

דיווח ספקים01/04/2009צ'ק חוזר של החברה
מהארץ

ספק מדווח כי שיק של החברה ע"ס כ50,000 ש"ח לא כובד מסיבה טכנית (חסרה
חתימה).

מידע משפטי

.בשנתיים האחרונות D&B לא אותרו תביעות משפטיות במאגר

אירועים כלליים

תקציר הידיעהמקור הידיעהתאריךכותרת הידיעה

ידיעה חיצוניתמקור12/03/2017ידיעה חיצונית

דן אנד ברדסטריט ישראל בע"מ 2018
אין לשכפל דו"ח זה, במלואו או בחלקו, בכל צורה שהיא. דו"ח זה נמסר לידיך ע"י דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ עפ"י בקשתך 

ותחת סודיות מלאה כמוסכם בחוזה ההתקשרות ביננו, ומיועד לשימושך הבלעדי לסיוע בהחלטות עסקיות בלבד.
D&B אינה ערבה לדיוק המידע בדו"ח ואינה אחראית לכל הפסד ו\או נזק אשר יגרם לחברה כתוצאה מתהליך איסוף המידע ומסירתו.

מוצר זה נהנה מהגנת זכויות יוצרים וכל העתקה ו\או שימוש בלתי מורשה מהווה הפרת זכויות.
תאריך:24/04/2018

דירוג נוכחי:סקור ענפיסקור
סיכון התקשרות ממוצע

דירוג קודם:
סיכון בלתי מוגדר

מצב כללי: סבירמגמה: יש לעקוב

רהיטי שוורץ יצור מזון,טקסטיל עץ ומוצ
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