
מיילתפקידטלפוןכתובתתיאורשם הספק

בטיחות/ כיבוי אש מטפים ציוד ביטחון054-4357841/2נצרתמבקר שנתי כיבוי אשחמאד איהאב

בטיחות/ כיבוי אש מטפים ציוד ביטחון4-6231415פרדס חנהמ כיבוי אש"טכלוגיות בעקרבצייק

בטיחות/ כיבוי אש מטפים ציוד ביטחון052-5647792מושירפהכיבוי אש מטפיםאגבארייה מוחמד

בטיחות/ כיבוי אש מטפים ציוד ביטחון508777288דלית אלכרמלכיבוי אש מטפיםטופ מערכות 

בטיחות/ כיבוי אש מטפים ציוד ביטחון050-5521123בקה אלגרבייהבטיחות/כיבוי אש מרכיבי ביטחון קבוצת אלאמאן 

בטיחות/ כיבוי אש מטפים ציוד ביטחון050-2315777בקה אלגרבייהציוד בטיחות ובטחוןאוטומציה מחשבים ציוד בטיחות.ג.ר

בטיחות/ כיבוי אש מטפים ציוד ביטחון04-6280102בקה אלגרבייהבטחון /ציוד בטיחות מ "מוניר גנאים בע

מחשובטליפקס 4-6310462פחם.א.אתיקון/אחזקה/ מכירהמרכז המחשוב והאינטרנט

מחשוב מכונות צילום 4-6412836כפר כנאתקשורת/מחשבים/מכונות צילום תיסייר מחשבים 

מחשוב4-6357666כפר קרעתשתיות ציוד משרדי/תקשורת/מחשובמחמוד' ד'מ ג" בע2009מגה סופט 


08-6610121שדרותציוד ורהוט יעודימירז.ד.א 086726556פקס 
ריהוט משרדי

ריהוט משרדי 050-5349664נ  4-6384529פ  4-6386382ט באקה אלגרבייהרהוט משרדי/ציוד משרדימ"נאגח דרובי בע

nor6352572@gmail.comריהוט וציוד משרדי0505655472עארהריהוט משרדי/ציוד משרדי ספריית אלנור נור מרעי 

oth.grefat@gmail.comריהוט וציוד משרדי 0542866750בית זרזירריהוט משרדי/ציוד משדריאלמודדה אופיס עותאן גריפאת 

ריהוט משרדי 0772700022פ   קובי052-5798902נ ת רמלה.אריהוט משרדי מ "כ איילון פרוייקטים  בע.ז

מתקני חצר4-6230562/3קיסריהציוד מתקנים בתי ספר גניםגן גנית

מתקני חצר054-8038089פחם.א.אבודק מתקני משחקגבארין חסן 

מתקני חצר974-4-6230555קיסריהרהוט/ספורט/מתקני משחקים מ"גנית פארק בע

ריהוט משרדי050-8715575יפו/תל אביברהוט משרדיאופיס גולדן ליין רהוט

מכונות צילום4-9941631כאבולמיכון משרדי מכונת צילוםטכנו צפון 

מכונות צילום03-5761600פתח תקווהמכונות צילום GETTERמ "גטר טק בע

מחשוב  052-8245019נ  4-6310149פ 4-6111326ט ערערהציוד הצטיידות חינוך מיוחדקליק מוחמד מסעוד

ריהוט משרדי 08-9332882פ  08-9332888ט אשדודריהוט משרדי וריהוט למוסדות חינוךמ"ארגמן מתכת בע

ציוד משרדי 4-6280222פ  4-6283024ט חינוך מיוחד /ציוד משרדי איבדע 

aw.nazeeh@gmail.comציוד משרדי ריהוט מתנות050-5374063 04-6519978פקס כפר כנא רהוט כלים משחקים מתנות מ נזיה עואודה"עולם הילד והנוער בע

 ציוד משרדי ריהוט משרדי 4-6316510פחם.א.אציוד משרדי אגבאריה מוחמד אחמד

wawa302@walla.com/ריהוט/ציוד משרדי0532205196אחמד פחם.א.אציוד משרדיספרי ציוד וריהוט משרדי.מ

פרסום ודפוס502001400בקה אלגרביההדפסה ופירסום 10ראמא 

ציוד רפואי    15346903007 פקס 054-4058666מחמוד זלפהדידקטיים,משחקים חינוכיים,מתקנים בתי ספר וגנים,ריהוט,רפואי,ציוד שיקומי מדיקס אורטופדיה.מ.ר

ריהוט גנים ומתקני חצר  דני054-3009702נ  08-9226661פקס  08-9226688טל  קיבוץ נצר סרני אשדודיבוא ייצור ריהוט ושווק לגני ילדים ומוסדות  ומתקני חצרמ"גני בע-עידן אל

מחשוב 046563004פקס  0544226191נייד מחמוד נצרתמחשבים תשתיות מחשובמ"שדאפנה קמפיטר בע

ריהוט וציוד משרדי  0544427846נייד אחמד  04-6427078פקס אום אלפחם רהוט וציוד משרדימ "אידאל אופיס בע


077-4121512כפר קרעמחשבים מ"אומגה סי אס בע 077-4121513פקס  
מחשוב


050-6356055כפר קרעמחשבים וציוד היקפי2002מולטי קומפיוטר  6356055פקס  
מחשוב

מכונות צילום 054-6826917נייד  03-5766778טלפקס קריית שמונהמכונות צילוםגטר טק דיגיטל


054-4226196נצרתמחשובמ"אלקסור איי טי סולושנס בע 04-8272184פקס  
04-8272177/8
מחשוב


054-6676998נצרת עיליתמחשובמ"מגאז פרינט בע 04-6084562פקס  
מחשוב


054-6362781מחשוב וריהוט משרדיאכסאלמ "פורנט אינטגרציה בע 077-3005827פקס  
מחשוב וריהוט משרדי


050-6712615מחשוב ריהוט  רמלה10קלאוזנר מ"קווים בע 08-9211106פקס  
 08-9211104ט  
מחשוב ריהוט משרדי

מזון/חנויות/קייטרינג050-2757998ברטעהקייטרינג/מסעדה מרכז החומוס והפול 

מזון/חנויות/קייטרינג052-8983549כפר קרעקייטרינג אלראידמטבח אלראאיד 

מזון/חנויות/קייטרינג052-2459445ברטעהחנותכבהא אוסאמה 

מזון/חנויות/קייטרינג04-6352708מועאויה מכולת מחאמיד עאמר עבד אללה 

סופר מרקט549808829ברטעהסופר מרקטכבהא סעיד סברי 

מזון/חנויות/קייטרינג050-9479470כ קרע קייטרינגמטבח השיף

מזון/חנויות/קייטרינג052-2839059כ קרעקייטרינגמטבח אבו ויקטור

מזון/חנויות/קייטרינג050-5215101ברטעהקייטרינג/מסעדה מסעדה ומטבח אלסאפי 

סופר מרקט053-5243037ברטעהסופר מרקטמיני מרקט היתם

סופר מרקטמוחמד 050-6545938מועאויהסופר מרקטסופר מרקט אלרוחה

שירותי מנוף03-9721087מושב טירת יהודה שירותי מנוף מלגזהגוואטה.א.י

דשא  077-5100841כוכב יאירמ"דשא ויבוא בעדני קריאף

חומרי בניין ואינצטלציה4-6355235מועאויה חומרי בניין ואינצלטציהחומרי בניין אלרוחה

תיקוני ושירות מזגנים524254342מועאויהתיקונים/שירות/מזגניםחשמל מריומה 

גינון050-8581953ברטעה ציוד/גינן/ציוד מיכנימוחמד להשקייה וגינון 

איטום  יריעות מבנים4-8396761דלית אלכרמלזיפות/בידוד/איטוםנסיב חלבי ובניו

עבודות משתלבות054-7289672ערערהעבודות משתלבותדנה את עבד עבודות פיתוח

2022רשימת ספקים לשנת 
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מיזוג אויר03-9006167ראש העין מיזוג אוירטורנדו 

D.N.E גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות08-6580060מושב אחי סמךאחזקת אתרים/צביעת כבישיםבטיחות באתר סלילה

עבודות חשמל04-6257527ברטעהאבזרי חשמל עבודות חשמל מונגד אבזרי חשמל

עבודות חשמל050-5205176כפר קרעעבודות חשמל תאורת רחובותרז הנדסת חשמל בדויה זוהיר 

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות057-5776326ברטעהגבס/צבע/עבודות בניין סאמר כבהא

אבזרי חשמל4-6253385ברטעהציוד ואבזרי חשמלחשמל כבהא 

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות09-7653934מושב ניוה ימיןאספקת חול ואחזקת גניםגיל תייר 


052-2698652מועאויהמדידה/תשתיות/בנייה אחמד סעיד מהנדס בניין 046112568פקס  
עבודות פיתוח ותשתיות


050-8439570ברטעהעבודות בנייןש קבהה אחמד .ל.ע 04-6254248פקס  
גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות057-7772147שפר עםתכנון הנדסי וקונסטרוקציה הדר הנדסה 

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות747019055כפר ריינה עבודות בנייה ופיתוחמ"ב הנדסה בע.ה.ז

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות052-2246767באר שבע עבודות בנייה ופיתוח מ"הנדסה בע.א.ר

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות4-6362466בית חנניהמ"שירותי גינון ופיתוח בעטורקיז עבודות עפר וגינון

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות03-7659504תל אביבניהול פרויקטים הנדסיים בבניה אמי קיין 

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות08-6111300אשדוד יצור מבניםישראמרין

עבודות פיתוח ותשתיות 050-6441265ברטעהעבודות עפר ופיתוחסברי חוסין

עבודות פיתו ותשתית0505500999 046352141פקס עארהחברה לעבודות עפר וצנרתבדוי ובניו 

עבודות פיתוח ותשתיות 04-6355512פקס כפר קרעעבודות עפר ופיתוחבני פואד עסלי 

יועצים ומהנדסים 4-6280767ת המשולש"גפיקוח/יעוץ/תכנוןא הנדסת חשמל ובטיחות.נ.א

עבודות מסגרות 050-7698356מועאויה עבודות מסגרותמסגריית מחאמיד מחמוד 

יועצים ומהנדסים972-9-7706001הוד השרוןהנדסה/תכנוןמ"אופק הנדסת תנועה בע

יועצים ומהנדסים 4-6457174אכסאלמהנדס כבישים ותחבורהסאמי זועבי 

יועצים ומהנדסים 4-9835146קריית טבעוןאדריכלות/הנדסה ערן מבל אדריכלים

יועצים ומהנדסים 050-5782145ברטעהתכנון/מהנדס ביין כבהה דהוד 

יועצים ומהנדסים 052-8655336פחם.א.אמשפטים/עררפרופסור יוסף גבארין

יועצים ומהנדסים4-8371505חיפהמשפטים/עררד"משה פרנצובסקי עו


053-8355355ברטעה חומרי בנייןמ הובלות .א 04-6208856פקס  
חומרי בניין והובלות

עבודות מחפירון050-5423482ברטעהעבודות מחפירוןכבהא מחמוד מוסטפה

עבודות מחפירון052-6412816סהלהעבודות מחפירוןכבהא חאלד

עבודות מחפירון050-2962337מועאויהעבודות מחפירון סעיד אבו עלו 


               050-5221715כפר קרעעבודות חשמל ושיפוציםאור הברק 04-6355486פקס  
עבודות חשמל ושיפוצים 

עבודות מסגרות 050-7333714בקהעבודות מסגרותמסגריית טייב

מוצרי חשמל 050-9233904כ קרעמוצרי חשמלמנאר מוצרי חשמל

עבודות בנייו צבע 0523075073- נ04-6015512-פמועאויהעבודות בניין צבע מ"בוא נעבוד לבניין ופיתוח בע

עבודות פיתוח ותשתיות
פקס 0775565219
 04-6358883קרע.כ עבודות פיתוחמ"מחפרי השומרון בע

עבודות חשמל  4-6532772טמרהעבודות חשמל חשמל פודי 

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות052-6318202ברטעהעבודות שיפוצים צבע עבודות גבסכבהא אחמד

4-8215159
סאמי 0506567424קרע.כאבזרי חשמל ותאורהאמאנה מערכות
 4-8214889פקס  
אבזרי חשמל ותאורה

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות 09888202פקס  098988302טל מושב ינוב התייעלות אנרגטית תאורת ליד מ" בע108רמי 

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות523247137מצפה אביב הנרקיסשיקומים,שזרועים,תחזוקת מגרשי כדורגל גינון צפון 

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות 048564222פקס  048564110טלחיפהתכנון חשמל ותאורהטופז הנדסה 

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות 0577978438פקס  0525655479טל 46רח האלון רקפת חברה להנדסת חשמל ותאורהד .ר.ברקת י

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות 074-7122233פקס  074-7122222טל פתח תקווהספר נכסים עירוני וכתובות,עצים,גינון,אגרות שילוט,מתקני אצירה,סקרי שטח נכסים תמרוריםמ" בע GISאורהייטק 

אבזרי בטיחות ואריחי גומי  +0503037670איש קשר כרים מחאמיד  035191343פקס  035191364טל תל אביב ,ארגזי חול,ריהוט גן ,נגישות , ,אריחי בטיחות,איסוף ומחזור צמיגים אריחי גומי עמודי מחסום מ"טיירק תעשיית איסוף ומחזור בע

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות 039031576פקס  039030636טל ראש העין קיבוץ החורשיםאיתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיתמ"מאיה איתור תשתיות בע

hshmal.zouabi@hotmail.comעבודות חשמל  046760268פקס  046765086טל כפר מצר יזרעלתיקוני תאורת רחובות,עבודת חשמל מ"חשמל זועבי בע

איטום מבנים  0256665667/8/9נייד  048396761טלפקס כרמל-דלית אלעבודות איטוםמ"נסיב חלבי ובניו בע

פעיליות 0542131021נייד  046209972טלפקס בית זרזירפרויקטים ,מרכזי קשיש,מרכזי נשים ,הפעלות מועדוני נוער ,העצמה לנערים ונערות,שירות חברה מ"סדן שירותי חברה ורווחה בע

מ"שרותים הנדסיים בע" פאהום ושות.ח גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות 046478710פקס 046478700טל  חיפה נצרתמדידות קדסטרליות לצרכי רישום,תכנון שילוט,ניהול פרוייקטים לתשתיות,תוכנית מפורטת,תנועהוחניה,כבישים,מדידות לצורכי תכנון

נגרות 046356376פקס  0532251221נייד מועאויהנגרותנגריית מוחמד מחאמיד זלט

אבזרי חשמל  גאנם052-3727203נייד  09-8325220פקס זמרציוד חשמל ותאורה מ"תאורה זמר בע.ג.ג

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות 02-6519993פקס  02-6519991טל תל אביביעוץ וניהול פרויקטים  מ"הלוי דוויק בע

סימון כבישים 09-7992276פקס  052-5314315נייד טירהסימון כבישים וחניונים מ.ד

מוצרי חשמל 03-9072197פקס כפר קאסםציוד חשמלחשמל אלנור

מוצרי חשמל 04-6567565פקס באקה אלגרביהציוד חשמלחשמל מואסי

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות 035617166-פ 035635045-טתל אביב מידע ותקשורתי יפעת 

יועצים 049919156-פ 049913446-טעכו תכנון יעוץ ופיקוח הנדסת חשמל ובקרה מ "מהנדסים ויועצים בעסלימאן וישאחי

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות046353482פקס ערערהעבודות תשתיותכל בו טארק 



גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות 0775100484פקס  5054444338נייד כפר קרע  (חאלד יחיא) מ "פיתוח ותשתיות בעוליד ובניו.ח

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות08-6488012ט באר שבעהתקנת רשתות הצללהמסובר אקטרינה

סימון כבישים  053-7720141נ  15339011684-פ 03-9031866ט ראש העין שילוט,מוצרים סולאריים כגון עיני חתול תמרורים , מעקות בטיחות,סימון כבישים מ "דרך חדשה בתנועה בע

גינון/חשמל/חומרי בניין/שירות מנוף/עבודות ביטוח/כבישים/תשתיות 054-7945431-נ 4-8204908-טלפקסמועאויה עבודות עפר וחומרי בנייןמ "סולמיאן בע.א

אבזרי חשמל ותאורה 052-3727203נ  09-8828018-פ 09-83255220ט זמר ציוד ואבזרי חשמל ביתי תעשייה תאורת רחוב מ "תאורה זמר בע, ג,ג

ציוד בטיחות 4-6306010פ  4-9113418-ט יוקנעםתמרורים ציוד נלווה /מראות פנוראמיות /ציוד בטיחות מ"ארבל שטראוס בע

08-8539988
08-8539911 3הקדמה התקנת דשא סינטטי מ "דשא עוז בע
 054-7338003נ  
דשא סינטטי

מסגרות 052-2483952ערערהעבודות מתכתגדיר.א

קבלניות ,פיתוח ,גדרות ,כבישים .תשתיות  050-5216608נ  4-6290055פ פורדייסעבודות תשתיות ריזק עשמאוי

קבלניות .גדרות ,כבישים ,תשתיות  4-6765125פ  052-9935800נ שיבליעבודות תשתיותשיבלי בשיר 

מים וביוב קבלניות052-3274039עבודות ביוב ומים תשתיות נטע עופר

עבודת חשמל  Nai.eng.projects@gmail.com 049565625-טלפקס עילוטעבודות חשמלמ "נאי הנדסה וניהול פרויקטים בע

054-3140170
ronirefaelov@gmail.comאור עקיבאעבודות חשמל רוני עבודות חשמל 
עבודות חשמל

עבודות חשמל 050-6708547מועאויהעבודות חשמלמחאמיד אחמד 

נגרות052-6837070ברטעה עבודות נגרות  כבהא אחמד  נגריית ארין 

קבלניות שיפוצים050-7531505מועאויהעבודות שיפוצים וצבעעמאד את סעיד

קבלן שיפוצים צבע וטייח04-6356768מועאויהקבלן צבע וטייח מחאמיד חאלד סעיד

צביעת מעברי חצייה מעקות בטיחות 04-6667987באקה אלגרבייה שירותים כלליים צביעת מעברי חצייה מעקות בטיחות מ"איזולאב בע


052-6026366 חצב77החצבים התקנת דשא סינטטי ומשטחי בטיחותמ "מושיקו גינון בע 15388680910פקס  
08-86880910
עבודות גינון 


054-6816005נצרת עיליתעבודות חשמלמ"סוליקס פרויקטים בע 04-8272181פקס  
עבודות חשמל

פחי אשפה 8215580ט  04-8215574פקס נשר יבוא ושיווק ציוד ש פחטר .ו.ש

מצלמות מערכות כריזה/פרסום/דפוס/העתקות וצילומים4-6315648פחם.א.אשירות הנדסה והעתקותהעתקות המשולש

העתקות וצילומים 4-6272888פרדס חנהמכון להעתקות וצילומים2003קופי לי 

עבודות דפוס46456028אקסאלבית דפוסדפוס אקסאל

עבודות דפוס4-6311856פחם.א.אבית דפוסדפוס אלנור 

מצלמות מערכות כריזה/פרסום/דפוס/העתקות וצילומים4-6558000נצרתפרסוםעיתון כל אלערב

מצלמות מערכות כריזה/פרסום/דפוס/העתקות וצילומים1800332255פרסוםהמרכז הארצי לקבלת מודעות בעיתונים


0502001400בקה אלגרביהבית דפוסראמא להדפסה 046281733פקס  
מצלמות מערכות כריזה/פרסום/דפוס/העתקות וצילומים

עבודות דפוס524449675ערערהבית דפוסדפוס אלסלאם ערערה


4-8393569דליית אלכרמלפרסום חלבי שאדי 4-8397515פקס  
פרסום בעיתונות 

העתקות וצילומים54554726טמרההעתקותאזי היתם חוסין'חג

מצלמות מערכות כריזה/פרסום/דפוס/העתקות וצילומים  מוחמד מחאגנה0506951972נייד  046111625פקס  046111623טל פחם.א.אתעשיות דפוסטופ פרינט תעשיות דפוס

מצלמות מערכות כריזה/פרסום/דפוס/העתקות וצילומים  מורסי052-8245019נ  4-6310149פ  4-6111329ט אום אלפחםמערכות כריזה אזעקות  שירות ותחזוקה ,גילוי וכיבוי אשמ "מערכות העמקים בע

042464358
נדאל מחאמיד 0525761519פחם.א.אשירותי הדפסה(ديزاين)נידו שרותי הדפסה 
עבודות דפוס

M21hamody_h@hotmail.comמחשוב מצלמות הנגשה פרטנית גבארין מוחמד חרבי 6310462--04  052-3851893פחם.א.אמכירה אחזקה תיקון מחשבים מצלמותמרכז המחשוב 

מחשוב 052-3851893נ  4-6310462פ  4-6357666ט אום אלפחםאספקת מחשבים וציוד נלווה התקנת מצלמות אספקת אינטרנט ואתרי אינטרנט למוסדותמוחמד גבארין מרכז המחשוב והאינטרנט

מערכות גריזה הגברה  4-8490370פ  4-890292ט חיפהבקרה והתקנת מצלמות במעגל סגור ,הגברה,מערכות כריזה מ "ר אלקטרוניקה בע.ד.ה.מ

מחשוב 052-4495857נ  6357666פ כפר קרעמחשוב ומערכות כריזה עבודות דפוסידי מחמוד , ג

עבודות דפוס053-5555300איאד מעלה עירוןעבודות דפוסדפוס זלפה


050-4954516ערערהעבודות דפוסמקס פרינט 04-6352722טלפקס  
עבודות דפוס

הדברהעפולההדברה/מניעה/יעוץאס.אר.ב

הדברה775070278אופקיםריסוס עשביה/הדברה(דרום)עמית תמיר הדברות 


052-5290995מוסמוסריסוס עשביה/הדברהחטין שירותי הדברה 0737317099פקס  
הדברה

KIM הדברה052-3493287ערערהריסוס עשביה/הדברההדברת מזיקים

04-6524960
0523799843מעלה עירון עבודות הדברהגבארין יוסף 
yosef.gbareen11@gmail.comהדברה

הדברה 036129785פקס  036121212טל רמת גןעבודות הדברהמ"אלי כהן הדברות בע

חומרי ניקוי 050-2567819ברטעהכלים חד פעמי/חומרי ניקוימ"מרכז החד פעמי בע

חומרי ניקוי050-7654942פחם עין אבראהים.א.אחומרי ניקויקלינטו מפעל המרכז 

עבודות נקיון 050-5965286פחם.א.אעבודות ניקיון בתי ספר ומוסדותהנא ניקיון ותחזוקה 

כח אדם ועבודות נקיון 052-6956111ברטעהכח אדם טיאוט כבישים עבודות ניקיוןכבהא כח אדם.א

טיאוט כבישים 057-7727966ערערהטיאוט כבישים מ"גינות יסמין בע

עבודות בנייה טיאוט כבישים 052-3330558לודבנייה טיאוט כבישיםאבו סיאם.ס.א

מוקד שמירה ואבטחה 4-6358368מועאויהמ"מוקד שמירה אבטחה בעכוכב עירון

עבודות נקיון 050-5552522סהלהעבודות ניקיוןעלי בדראן 

חומרי ניקוי 09-793737פקס טירהחומרי ניקוימ"מנצור לשיווק בע

חומרי ניקוי 046572442פקס נצרת חומרי ניקוימ"ח בע.ר.ג

חומרי ניקוי ופלסטיק 052-6386195ברטעהכלי בית פלסטיקאלכטיב עבדאללה 

ניקיון וטיפוח נוף  03-6818051פ  03-6816881ט תל אביב ניקיון וטיפוח נוף מ"פורד מערכות מוניציפליות בע

mailto:ronirefaelov@gmail.com054-3140170
mailto:hamody_h@hotmail.com
mailto:yosef.gbareen11@gmail.com


פחי אשפה  4-8215574-פ 4-8215580-טנשר מ "פחי אשפה ציוד בעוש פחטר.שו

פעילויות חברתיות סדנאות בטיחות בדרכים544477304פחם.א.אפעיליות חברתיותסנאא גבארין 

פעילויות חברתיות סדנאות בטיחות בדרכים523601056דלית אלכרמלסדנאות יוגהלוטוס נאתור  סריר חלבי

פעילויות חברתיות סדנאות בטיחות בדרכים779103060ערערהפעילויות אלחנין תכנון ופיתוח פעילויות

פעילויות חברתיות סדנאות בטיחות בדרכים506989631אום אלפחםפעיליותאלפיית אלחואס 

פעילויות חברתיות סדנאות בטיחות בדרכים549941444ברטעהפעיליותמלאק אלטפולי 


054-5369933בקה אלגרבייה פעיליות (ביסאן קהילה ורווחה)סיני שלהבת  052-3405090חמדאן  
 04-8330022פקס  
3galoli@gmail.comפעילויות חברתיות סדנאות בטיחות בדרכים
ט 04-8331144

iagbaria@gmail.comפעילויות חברתיות סדנאות בטיחות בדרכים 15346382210פקס  050-2933369נייד תלאביב יפופעיליות סדנאותאברהים אגבריה

2sadan.oa@gmail.comפעילויות חברתיות סדנאות בטיחות בדרכים 4-6209972-פקס  054-2131021נייד בית זרזיר הדרכות ,פעיליות מ "חברה רווחה וחינוך בע-סדן

פעילויות חברתיות סדנאות בטיחות בדרכים 02-6271852-פ 02-6276496-טירושליםפעיליות הדרכות סדנאותמ "אזי לסיעוד בע'חג

פעילויות חברתיות סדנאות בטיחות בדרכים052-8990581מכר-גדיידה אות המנהיגות מטעם משרד החינוךטיב עודי רוזין'ח


04-9999612משגבציוד ספורטעמית לספורט 6194993פקס  
ציוד ספורט 

ציוד ספורט0775452541טלפקס כפר קרעציוד ספורטתקי ספורט 

ציוד ספורט050-9941774פחם.א.אציוד ספורטספורט גווווול


052-3733864קרע.כחוות סוסיםחוות אלפוארס 4-6370530פקס  
חוות סוסים 

mkabha2000@yahoo.comציוד ספורט 0509302301ערערהציוד ספורט ספורט מוחמד קבהא 

חוות סוסים 054-5697143ערערהחוות סוסיםחוות אלענאן

ציוד ספורט פעילויות רכיבה על סוסים0773181204פקס אחמד יונס

sport-alhelal@hotmail.comציוד ספורטאום אלפחםציוד ספורטספורט אלהלאל

חוות סוסים 050-2040700פחם.א.אחוות סוסיםמ.חוות סוסים א

ציוד ספורט פעילויות רכיבה על סוסים15346313961פקס מאגד

ציוד ספורט 039396061פקס  0532738233נייד אבו יוסף גלגוליהציוד אבזור ספורט שערים רשתותלספורט גלגוליה.ג.נ

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים 053-7720141נ  15339011684פ  03-9031866ט ראש העיןתכנון ואישור של הסדרי תנועהמ"דרך חדשה בתנועה בע

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים 09-7992275פ  09-7991018ט טייבה המשולשהדסה אזרחית תנועה ותחבורההנדסה .ג

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים 4-9948135פ  4-9948136ט טמרהבינוי ערים ושירותים הדסיים,אדריכלות מ "מהנדסים ויועצים בע,אבו רומי אדריכלים 

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים 4-6894030פ  0544988755נ חיפהשמאות מקרקעיןרוחי מנאע

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים 6356203פ  4-6355740ט כפר קרעיעוץ חשבונאיאעלימי את קאסם

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים050-7935967ברטעהניהול ופיקוח פרויקטים כבהא עומר 

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים 0528899777נ  4-6419957ט כפר כנאפיקוח וניהול פרויקטים  סולימאן עואודה מ"דאטום מהנדסים בע

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים 052-6772555נ  4-6114005פ  4-6114004ט אום אלפחםמשרד להנדסת מבניםסיגמה הנדסה

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים 4-6114682טלפקס  052-5682797נ ת המשולש "גבדיקת קרינה,יעוץ ובדיקות חשמל ובטיחות א הנדסת חשמל ובטיחות.נ.א

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים 04-6644381 052-4340511נייד פחם.א.אמהנדס חשמל דלתא מהנדסים ויועציםמיסרה מחאגנה 

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים050-2287081קלנסואהבינוני גדול ,אולם קטן –תיק מוצר ת תכנון והקמת פרויקטים .ס.א


054-4540584הוד השרוןבינוני גדול,אולם קטן –תיק מוצר מ "ניתוח מערכות בע,ל.י 09-7488431-פקס 
אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים


050-5360574אזור בינוני גדול,אולם קטן –תיק מוצר מ"יורם גדיש חברה להנדסה בע 02-6588544-פקס 
אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים 04-6110188פקס  054-4419796נייד פחם.א.אתכנון איאד חאג פרח

אדריכלים, הנדסה, מתכננים ויועצים052-8681062מעלה עירוןמשרד הנדסה ותכנוןאגבאריה מוחמד 

הסעות 054-4881740נ  4-6383289פ  4-6383340- טבאקה אלגרבייההסעות וטיולים טיול עתיד

קרית אריה מ אפודים קסדות ציוד בטחון "שרותי תקשורת ואלקטרוניקה בעטלקול
03-9233229- פ03-9234333-ט

telkol@telkol.co.ilציוד בטחון 

ציוד בטחון 04-9847367-פ0523345396- טקיבוץ יגור קסדות אפודים ציוד בטחוןמ "ר טכולוגיות מתקדמות בע.ע.י

info@konenut.comציוד בטחון 02-9400595-טשאול לויןקסדות אפודים ציוד בטחוןמעבדת כוננות

kobilaffer1@gmail.comציוד בטחון 050-2945445גבעת יואבקסדות אפודים ציוד בטחוןקופי לפר

ציוד בטחון 036341176-  פ036341175-טאור יהודהמערכות קשר אלחוטי יהודה טל תקשורת 

ammar_enaia@hotmail.comבית מרקחת 04-6253100- פ050-6916772-נברטעה ריאד פארםבית מרקח 

bahg@walla.co.ilמשתלה 050-72621256ברטעה משתלת הפראעםכבהא בהגאת

משתלה 053-5788274ברטעהדיר 'משתלת אלגמגדי גאזי

משתלה 053-5220128ברטעהמשלת כבהאכבהא מחמד אחמד

adicomm@017.net.ilציוד בטחון 02-6797266-  פ02-6797264-טיורשליים מערכות קשר  מ"עדי תקשורת ומערכות בע

ahmad0317gmail.comמחשבים וציוד גילוי אש מצלמות כריזה052-8506313נ אום אלפחםגילוי אש אזעקות מצלמות כריזהגבארין אחמד

greenpoint@greenpoint.co.ilמתקני משחקים ליללדים רשתות הצללה0506579401 נ 086757443 פ מושב  משען מתקני משחקים לילדים רשתות הצללה גדרות סוגים שוניםגרין פוינט

ofirgan@ofirgan.co.ilעבודות גינון 0506579401 נ 086757443פ מושב משעןמתקני משחקים לילדים רשתות הצללה גדרות סוגים שוניםאופיר כהן 

shadilbn@hotmail.comמחשוב וציוד 039396740- פ03-9396390טגלגוליהמחשוב ציוד מ"ל בע.ע.הייטק מחשבים א

mahmoodhossen75@gmail.comמסגרות ומעקות מתכת054-7766079מקיבליייצור וביצוע עבודות מתכת פלדה.מ.ח

abosyam.8@gmail.comשבאביק מדיה527722969אום אלפחםמדיה ופרסוםעומר אבו סיאם 

sulimanh1@gmail.comדלתות מגני מוצרי ביטחון 0461100800 523437207אום אלפחםדלתות פלדה ומוצרי ביטחון מגני אצבע דלתות עירון סולימאן מחאמיד 

עבודות דפוס 050-9791990ברטעהעבודות  דפוססידאוי פוטו פריד כבהה
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אפיון רשת 050-3725828בקה בדיקות לחץ מים אפיון רשת סיגמא מעבדה לענף בנייה 

robeta22@hotmaill.comמוצרי חשמל 0527767711עארה מוצרי חשמל אייקון אלקטריק עבאס רובא

עבודות עפר קבלניות052-4410022מועאויה ס עבודות עפר ופיתוח פופקט מטטה כביש מכולות .חאגבאריה חמזה מחמוד 

t.m.bniah@hotmail.comעבודות בניה ושיפוצים052-6887423עין סהלה בניה עבודות בניה ושיפוצים .מ.תתמין אבו ספק 

ahmad0317gmail.comמחשוב 052-8506313זלפה מחשוב כריזה מצלמות גבארין אחמד 

aa_kabaha@yahoo.comחומרי בניין 050-5376277ברטעההשלום חומרי בניין כבהא מוחמד השאם

office@maagarim.cityל שותף"מנכ, דולב חיון054-3367791 :דולב ספקים התקשריות דיגיטליות נוהל ספקים הצעות מחיר/מאגר יועצים מאגרים 

maha@maha.co.ilמתנות לעובדים0528509117 046773870 פקס 046773888ט באקה אלגרביה מתנות א  גמאל מגאדלה .ה.חברת מ

sh.hatslalot@gmail.comרשת צל מתקני חצר046282241 ט 046282241פקס באקה אלגרבייהרשת צל ומתקני חצר שהד הצללות 

malak.altofula@gmail.comפעיליות 0549941444ברטעהפעיליות מלאק אלטפולי 

kenana.bnegv@gmail.comשיותי חינוך רווחה קהילה פעיליות 08 - 9912801פקס  /  052 - 8833605רהט   שירותי חינוך רווחה וקהילה מ"קנאנה בנגב בע

funandrun03@gmail .comמשחקים מתנפחים פעיליות 053-7850216ברטעה משחקים מתנפחים פעיליות פאן אנד ראן חסן כבהא 

cop.aa727@gmail.comניקויון וכח אדם קבלניות0527870717ברטעהשירותי ניקיון וכח אדםמ מוחמד כבהא"כוכבי הניקיון בע.כ.א

abotaher.cpa@gmail.comניקיון וכח אדם קבלניות050-2587295אום אלפחםשירות ניקיון וכח אדםמחאמיד אחמד פאיק

cop.aa727@gmail.comניקוין ותחזוקה קבלניות054-9150459ערערהמ "שירותי ניקיון ותחזוקה בעמ"אלהרם שירותי ניקיון ותחזוקה בע.א

פקס0732152770ערערהשירותי ניקיון כח אדם גינוןמ "גינות יאסמין בע m04603175@gmail.comניקיון ותחזוקה וכח אדם קבלניות  

nashid@walla.co.ilניקיון וכח אדם קבלניות0527045035חריש שירותי ניקיון וכח אדםמ "פרח השקד בע

kabmoha2@gmail.comניקיון וכח אדם קבלניות0507775082ברטעה שירותי ניקיון וכח אדם כבהא מוחמד 

alwardtyolim@gmail.comהדרכות טיולים משחקים מתנפחים 0505640080פורדייס הדרכות טיולים משחקים מתנפחים עדנאן מרעיאלורד טיולים ואתגרים 

חומרי בניין ואינצטלציה050-9023337ברטעה חומרי בניין ואינצלטציה סיף סנטר חומרי בניין 

ziad13@walla.comציוד ספורט 0502772067דלית אלכרמלציוד ספורטזיאד שהין ציוד ספורט

a.k.aa000@gmail.comשירותי תחזוקה0526956111ברטעהשירותי תחזוקה מ כבהא אחמד "מ מ אלכרם שיווק ותחזוקה בע

m.imperialpro@gmail.comהפקות ואירועים 0549772829כפר כנא הפקות אירועים חינוך תרבות מ מיסלון"אימפריאל פרודקשן בע.מ

ifadi698@gmail.comבניין 0549464996כפר קאסםקבלניות בניין עיסא פאדי 

perfect.advice.87@gmail.comיעוץ והפקת אירועים 05240880237כפר כנאשירותי תמיכה בתחום החינוך פרפקט אדוויסלילא עואודה

aamrased181@gmail.comהפקות ואירועים 0503014690רומאנההפקות ואירועיםעאמר אסעד 

עבודות גינון 0527272053כפר קרעעבודות גינון ושטיפות רצפות ומדרכותאבו עטא אמיר

 marwan.morh80@gmail.comפעילויות חוגים ותאיטרון 0543521222נצרת תיאטרון ואומנות מרואן מורה

עבודות פיתוח 0505630663ברטעהעבודות פיתוחמרעי סמיר

info@madacenters.coפעיליות רווחה וחינוך 0504300844אום אלפחםהפעלת שירותים חברתייםט.רולה עסליה מדא ר

aaem@walla.comהפעלת שירתים חברתיים 0526434470אום אלפחםהפעלת שירותים חברתייםאין כמו העצמה 

azaizah82@gmail.comהפעלת שירתים חברתיים 0505751037דבוריה הפעלת שירותים חברתייםעזאיזה חוסין 

עבודות עפר קבלניות04-6357757פקס כפר קאסםמ "עבודות עפר  חץ משאבות בטון בעסולטאני-א 

moh29787678@gmail.comבנייה ושיפוצים 0503348801ברטעה בנייה ושפוצים מוסטפה מוחמד קבהא

פינוי גזם  050-8180130    0775565219פקס כפר קרע פינוי גזם עסלי מוסטפא תייסיר 

mareim1985@icloud.comפינוי גזם 050-7608828ערערהפינוי גזם אחמד מרעי

   main@makor.org.il     amutat makorמודל מוזיקלי 052-456700תל אביבמודל מוזיקאליעמותת מקור

Alraze100@gmail.comמוזיקה 054-4671799ערערהמודל מוזיקאליאלראזי יזמות וניהול

מודל מוזיקלי 050-6227070תלאביב יפומודל מוזיקאליעמותת אלשיך

KMAמחמד מנהל0523128903ערערהמחשוב ותקשורת קי אם איmohammad@xprtit.com

LNA WAN ITמשרד0773322100באקה אל גרביהמחשוב ותקשורתsubhi@lwit.net.il

bilalgarrah@gmail.comבלאל 0505563050גתמחשוב ותקשורתגרה מחושב

sufian.mahamid@gmail.comמחאמיד סופיאן050-7330704כפר קרע ציוד משרדי מ "קלם כיתאב ואלעאב בע

info@park-d.comמ "פארק דיזיין מתקני משחקים וציוד פנים בע050-3632311ברטעהמ "פארק דיזיין מתקני משחקים וציוד פנים בעבאסם כבהא

malleek111p@gmail.comהדברה מעלה עירון עבודות הדברה י שירותי חקלאות .מ

diabhadbarot@gmail.comהדברה0526222202טמרה עבודות הדברה דיאב הדברות 

malek.mhajni@outlook.comריהוט וציוד משרדי 0528691097פחם.א.אריהוט וציוד משרדי וגני ילדים עבד אבו רעד מחאגנה עבד

m.k1983r@gmail.comציוד ומשחקים לגנים0525264446ערערהשיווק ועבוד ציוד משחקים ריהוט לגנים כבהא מוחמד 

מצלמות מחשבים ותקשורת 053-6300058אום אלקוטוף מצלומות מחשבים ותקשורת מ " בע972קונקט 

ahmdyo87@gmail.comיבוא ושיווק0524738887גלגוליהאינפוזיה יבוא ושויווקיונס אחמד 
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