
כתובתרשיון קבלןשם החברהתחום

67776א יפו " ת9המסגר מ"קמיר אסטרטגיה בעיחסי ציבור ויעוץ אסטרטגי, יעוץ תקשורת

75050 ראשון לציון 15058. ד.תטריפל טכנולגיות מיחשוב מתקדמות

 צפת45/2לוחמי הגטאות אילן תשובהגיזום כריתה והעתקת עצים

 באר שבע47שלמה המלך משה היקליעורך דין

יפו/א" ת53/3בוטינסקי 'זניר בודנשטייןשמאות מקרקעין

46580 הרצליה 6בראון גדעון קרול

4462730 כפר סבא 2עמק עירון איל רהב

30010פחם -אום אליוסף אגבאריה

 כפר סבא12האגוז מ"גיל סגל בע

14277 טבריה 52/2בר כוכבא ר'שמעון אפנג

א יפו" ת224/9דיזינגוף יעקב לפיד

 כפר שמריהו10דרך הגנים אריק גולדיאןייעוץ כלכלי חשבונאי פיננסי, ח"רו

 ירושלים35/2הרב פרנק נסים אהרון בן שמחון

 בני ברק28כנרת אופיר בוכניק

2022קבלני זוטא לשנת 



 כפר שמריהו8דרך הגנים מ"ב בונוס בע.א.ר.א

דיר אל אסדסאמח אסדימיפוי ומדידות

 נצרת141. ד.תמ"פוינט בע-גיאו

 נתניה22הבונים מ" בע1987אופק צילומי אוויר 

33264 חיפה 14הבנקים 'פאהום ושות. ח' איאד חב

31064 חיפה 6653. ד.תמ"זייד אלדד בע

 נוף הגליל22/2אשוח אילן גגולהניקוי ספות+ ניקיון חלונות בגובה + שיפוצים 

תשתיות הולם וריהוט , הצללות, מתקני משחק
אספקת חול+ רחוב 

 נתניה15/5בורכוב אלינה מישייב

 נווה ימין136הברןש מ"גיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים בע

 מעלה מכמש163. ד.תבטיחות, אליאב הנדסה. יבטיחות  אש ונגישות

 מגדל העמק5/2משעול הגדי שלמה ותסלב

 שפרעם81בו 'יבור יוסף ג'גוזיף מזאוי'ג

36601 נשר 248. ד.תמ"פחטר יבוא ושיווק ציוד בע. וש. שעגלות אשפה



67013יפו /א" ת116דרך בגין א"אורטל שירותי כא"השמה וכ, שירותי גיוס

34354 חיפה 16ניצנים מ"העתקות ישראל בע. י.המכון העתקות אור בפריסה ארצית

36603 נשר 453. ד.תמ"קבוצת העתקות בע

71730 מודיעין מכבים 250עמק האלה גרפיטי שיווק ציוד משרדיהתקנת מערכות חשמל

 ירושלים54/11הרב טייבי חי לאה שוורץס ושרות"יועץ נגישות מתו

 לוד27ההסתדרות שרון נעיםהנדסת פרויקטים ומערכות חשמל ותקשורת

 חולון11הנפח מ"להבות שירותים בעמערכות מיגון אש וכיבוי אש

12495אניעם מ"מעיין חיים אחזקות בע

, קרוסלות, תריסי גלילה, מחסומים, שערים
מעברים מהירים

 אזור4כצנלסון אמיר מור

עריכת , כמאות, בקרה הנדסית- הנדסה אזרחית 
מכרז

 ראשון לציון21האחים אוסטשינסק מ"יקותיאל דוד תכנון והנדסת בניין בע

20600 (מושבה) יקנעם 70. ד.תיובל שש

 לוד7שורץ ' שדמ"בלפור ישראל שיקום בעשיפוץ מבנים ועבודות בניין

 נוף הגליל13עולש רוחי קודסימשרד מדידות ותכנון כבישים

 לוד6הבעל שם טוב מ"לגעת במרחב בע



17511 נוף הגליל 8/9לולב מ"שמיס מיכאל הנדסה בע

50295 חמד 125חמד יאיר איזבוצקי

, רעפים, אלומיניום, אסבסט, שיפוצים, גגות, בנייה
, גבס, תקרות אקוסטיות, דקים, פרגולות, איטום
חשמל

32983 חיפה 9יגאל אלון מ"אל בנייה וגגות בע.בי.א

י" גבעת ניל74ד .י ת"גבעת ניל100מ"השוקדים הנדסה בע

 אלוני הבשן24אלוני הבשק 260 ,200 ,100או שלומציון/גרוס נח ו

 נצרת127. ד.ת260  200  100עאוני קובטי

 חיפה342. ד.תמ"יוסי אמבולנס שירותים רפואיים בעאמבולנסים וניידות טיפול נמרץ, שירותי רפואה

 נתניה7366. ד.תסוטובסקי מערכות אזרחיותתכנון מים ביוב וניקוז והידרולוגיה,

אולמות ספורט ומגרשי - שיפוצים בתחומי הספורט 
קט רגל

10600 נהלל 481. ד.תמתקני ספורט. ס.מזאריב מוחמד מ

67448יפו /א" ת32נחלת יצחק נופר דוד אדריכליםאדרכלות

30812עראבה ראשנל אדרכלות ותכנון



 הרצליה15משכית איי חן אדריכלים.סי.אן

64952א יפו " ת68אבן גבירול מ"קונאטוס דיזיין בע

113מחניים יצחק ארד

62098א יפו " ת150ארלוזורוב אמנון רכטר/יעקב

64237א יפו " ת57דוד המלך ' שדויס אורון'ג

33723 חיפה 113החשמונאים עירית ודרור אדריכלים

 טירת הכרמל5אתגר מ"צבי וגשל מתכננים בע

27154 קרית ביאליק 5592. ד.תמ"אליאסף בר אדריכלים בע

א יפו" ת31למרטין יונתן קיש

 יקנעם עלית404. ד.תמ"ענבר שמיר אדרכלות בע

 יקנעם מושבה97. ד.תמ"נופים ניהול ועיצוב בע

 רמת רזיאל147רמת רזיאל מ"טרסות פיתוח בע

 פתח תקוה15/103מבצע דקל או חוה/רוגינסקי חנוך ו



62645א יפו " ת19עמנואל הרומי נתן פלדמן

16506 נצרת 10829. ד.תבאסל חאמד

52960 רמת גן 7/1יהלום רמת אפעל שי אילון אדריכלות

 ארבל113ארבל אורי כהן

 גבעתיים8/5קלעי יפתח יששכרוב

 פתח תקוה2642. ד.תמ"דרך חדשה בתנועה בעתשתיות

40593 כפר נטר 3868ד .תמ"קומסייף מערכות בטחון בעמערכות מיגון אבטחה ותקשורת

תכנון וייעוץ חשמל ותאורה - הנדסת חשמל 
ומדידות קרינה

44861 אבני חפץ 67הגלעד מ"לנגרמן הנדסת חשמל בע

 ראשון לציון17068. ד.תמ"אי אס או מהנדסים בע

24967 ירכא 2127. ד.תזיקי גביש



ניהול ביצוע ופיקוח על פרוייקטים , ניהול תכנון
הנדסיים וייעוץ הנדסי ובינוי וניהול פרוייקטים

פתח תקוה' א78/11עין גנים פאול אבן פז

49517 רעננה 16שטיינב . דוכיפת אמ"בע (ש.ד)בר טכנולוגיות 

76832 רמות מאיר 123המחצבה ארז רובינשטיין

37808ג גבעת עדה 4. ד.תמ"דותן הנדסה בע. ש

99875 צור הדסה 615רקפת מ"דבוסקין ניהול וייעוץ בע

 כפר סבא9ל "רמחאו עינת/פרנץ בועז ו

25019. ד.תמ"גרופר בנייה ניהול ויזמות בע

15227 גבעת אבני 333. ד.תהנדסה. מ.אבני דרך א

58001 אזור 31המצודה להנדסה בעמ' גדיש חב

37840קיבוץ משמרות דור פתרונות מתקדמים-אאוט

3/25רובינא חנה חירב שלמה הנדסה

בן עמירון אריאל



 רגבה335. ד.תמ"וואי טק טכנולוגיות בעחשמל ומולטימדיה, תקשורת, מחשוב

 נוף הגליל7הצורף מ"יוניקום מחשבים בע. י.מ

ם" י140דרך בית לחם מ"בסט טולם בעמסחר סיטוני בצרכי חשמל

 נצרת50188. ד.תמ"גיאופורמציה בעמחשוב ואנרגיה והתייעלות אנרגטית, מיפוי

30065קיבוץ יגור גדעון זולקוב מהנדסיםמהנדס בניין יועצי קונסטרוקציה

40נס עמים ריס'ראיד ג

51202 בני ברק 30הירש בכור מהנדסים ויועצים. ב.גמתכנן חשמל תאורה ותקשורת

ריהוט , ריהוט משרדי, אזורי המתנה, ריהוט לובאם
שרותי מחשוב  ומכונות צילום, מוסדי

ם" י120דרך בית לחם ליאן ויסמן תעשיות עץ

 ראשון לציון6שינקין ליאב פרץ 

16930 מיקוד 1022כפר כנא מ"תייסיר מחשבים בע

 אכסאל504. ד.תמוניר ובניו צנרת ופתוחעבודות מים ביוב ניקוז גז

חומרי ניקוי מוצרי נייר שקיות חד פעמי ומוצרים 
משלימים

2610701 קרית מוצקין 737. ד.תש סוכנויות שיווק והפצה.ש



34321 חיפה 14שושנת הכרמל מ"תום זגול בעשמאי רכוש

אופיר כהן עבודות גינון פיתוח ואחזקה גינון גיזום אחזקה ומערכות השקייה
מ"בע

79302 משען  25מושב משען 

 ירוחם7נחל חתירה מ"איי בע-סאמיטתמלול וסיכום ישיבות, שירותי הקלטה

99835 שריגים 5היקב מ"ביירון סמינרס בע

משטחי בלימה דשא וגומי מתקני משחק וכושר 
ומגרשים

79302 משען  25מושב משען מ"גרין פוינט פתרונות חיפוי בע

מגיני , אותות, גביעים, מדליות- תחום שי ומתנות 
הוקרה ועוד

 בני ברק2340. ד.תמ"מילמן דור ההמשך בע

א יפו" ת19/17עמק ברכה רן שטוקייעץ ניהולי עסקי ופיננסי

 חדרה6הערבה שטרן יואב

 ירושלים4רב צעיר מרגלית מזרחי צדיקניתוח שכר טרחה מתכננים

 חיפה11שזר זלמן מ"פרקיס הנדסה וסביבה בעניהול ופיקוח פרוייקטים בתחום הבינוי והתשתיות

ענאן סאדר

94188 ירושלים 27קרן היסוד ניסים שוקר

 אזור43העליה השניה מ"אל הנדסה בע. גי.פיתכנון תנועה ותחבורה ובטיחות בתנועה

16067 נצרת 4104' רחפאדיה את שריף מהנדסים

 שפרעם1אר 'אלמוטראן חגעביר חדאד



33264 חיפה 14הבנקים 'פאהום ושות. איהאב חברת ח

 קרית אונו895. ד.תמ"הידרומודול בעתכנון הנדסי הידרולוגיה וניקוז

 קרית אונו895. ד.תמ"הידרוגרין בע

, מדפסות וציוד תלת מימד, הדפסה, מחשבים
APPLE ,חדרי ישיבות, הנגשה פרטנית

 פתח תקוה6ברקת מ"בע' נין ושות. א

 כפר יאסיף948ד .תתאמר תומאהזנה- קייטרינג 

 יהוד27777. ד.תאברי אלקטרוניקה' חבייעוץ בתחום המתח הנמוך והתשתיות תקשורת

56477 יהוד 5תמר מ"גילדור איכות הסביבה בעייעוץ בתחום פסולת מוצקה

49277 פתח תקוה 3אלכסנדר ינאי פי אינטגרייט.אס.סיתקשורת וטלפוניה ומתח נמוך

 טירת יהודה56משק מ"פתרונות תקשורת בע. ד.מ

בדיקת מתקני חשמל מוסדות , בודק חשמל מורשה
בדיקת מכשירים , צילום תרמוגרפי, ציבור

מטלטלים

 חיפה50/5הנוטר אסף דטינקה כהן

 זכרון יעקב46הרקפת מ"שרף גרוף בעמים וביוב, ניקוז, הנדסה אזרחית תכנון כבישים



 נוף הגליל60אדמון גסאן מזאוי

עלי מחמוד ובניו תשתיות ופיתוח . ע
מ"בע

16967 משהד 683. ד.ת260      200

49170 פתח תקוה 7562. ד.תסירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים

25180 חוסן 66. ד.תניתוב חוסן שיווק והפצהיבוא שיווק והפצה של חומרי ניקוי וציוד משקי

, תכנון שבילי אופניים, גיאומטריה, תכנון כבישים
תחבורה ציבורית ומדידות

16124 נצרת 2550. ד.תמ"בשיר עבד אלראזק בע

30056כרמל -שפלא ידאו דאלית אלמ"נסיב חלבי בעאיטום

 ירושלים28157. ד.תמ"פתילת המדבר בעאגרונום

44851 אלפי מנשה 29הזית מ"קומיוניקשר בעבקרת תנועה וחנייה

 שוהם901. ד.תמדעי הסביבה- אדמה איכות הסביבה

 ירושלים4232. ד.תמ"אפיון ושיקום אתרים בע- אדמה 

30825 עין איילה 65. ד.תרונן אלדרייעוץ ארגוני

ב המרכז לפיקוח ובקרת זכויות .ל.מיועץ שכר, בודק שכר
מ"עובדים בע

58001 אזור 3המצודה 



א יפו " ת2יגיע כפיים מ"בלו צייפ ייעוץ פננסי מתקדם בע

58001 אזור 3המצודה מ"משי יועצים בע

, מחשבים, יועצים לאבטחת מידע סיבר תקשורת
דיגיטל, טכנולוגיה

4032373 כפר יונה 5החבצלת מ"תשתיות מידע וטכנולוגיה בע

 כפר הס6השדות טכנולוגיות. טי.פי.אר

61323א יפו " ת32416. ד.תמ"גיל טיכמן מערכות קבע בעתאורה והגברה

א יפו" ת37/1נחלת יצחק בטיחות בעבודה

תל עדשיםשלי נינבורגיועצת ארגונית

91092 ירושלים 9313. ד.תגיאו פרוספקטייעוץ אקוסטי והידרולוגי

ראש פינהמ"א בע.י.שבח שיועץ מחשוב גבייה ובקרה

סימון , גנים ושלטי תדמת, תמרור ושילוט רחובות
כבישים וחניונים

44845 עמנואל 1/9פנחפ לוין מ"זוהר בכביש בע

51261 בני ברק 20בר כוכבה מ"רקוטקס בעייצור ושיווק וילונות

66559א יפו " ת6הפטיש מ"איקן מפעל ליציקה ותעשייה בעמכירה ייצור ושיווק של ברזים ואביזרי אינסטלציה



אריגים /שמשיות /הצללות /אוהלים /סככות צל 
כיסוי לארגז חול/

82582 קרית גת 15הבונים מ"קאבריט ייצור ושיוור בע

69545א יפו " ת23דילה רינה יוסף מייד אין מרדכי גולדפרבעיצוב גרפי והתקנת שילוט פנים וחוץ

ציוד , ריהוט משרדי, מחברי למידה, ציוד בתי ספר
חומרי מלאכה, ציוד גני ילדים, משרדי

16930כפר כנא נזיה עואודה- עולם הילד והנוער 

14290 טבריה 3ספיר ' שדעמית תשתיות ריהוט רחובמפעל לייצור ואספקת ריהוט רחוב וגן


