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מאגר ספקים ,יועצים ומתכננים
שם ספק

תחומי עיסוק

א.א פראן חומרי בניין בע"מ
א.ברניר שרותי מינהל בע"מ
א.ד .מירז תעשיות בע"מ
א.לאפיס שרותי תכנון ורישוי בע"מ

חומרי בניין
חשבות שכר/ראיית חשבון
נגרות
שירותי תכנון ורישוי

א.ר.א.ב בונס בע"מ

ליווי יעוץ וניתוח חיובי מים וביוב/הגדלת הכנסות מהיטלי
פיתוח/הגדלת הכנסות מחיוב ארנונה/הגדלת הכנסות
מהיטלי השבחה/הגדלת הכנסות מדמי
הקמה/התחשבנות ויחסי גומלין בין החברה כלכלית
והעירייה/קידום פרויקטים ציבוריים ארוכי טווח ובחינת
מימון או
שמאים/פיקוח הנדסי וניהול פרויקטים/הנחת קווי
ביוב,ניקוז ומים/אדריכלים (פנים,חוץ,אורבאני)
יעוץ חשבונאי/תשתיות ופיתוח
צנרת מים וביוב
תשתיות ופיתוח
מודדים
אספקת תכנית/הנהלת חשבונות
תשתיות ופיתוח/ריהוט וציוד משרדי/צנרת מים
וביוב/עבודות אספלט/סימון כבישים ומדרכות/הנחת קווי
חשמל/עפר,חצוב,פיצוץ וקידוחים/מסועות בטון/הנחת קווי
תקשורת/הנחת קווי ביוב,ניקוז ומים

אגבאריה יוסף הנדסה,שמאות ובטיחות בע"מ
אגבריה בהאא חברת רואי חשבון
אופטימל סיטי בע"מ
אופיר כהן-עבודות גינון פיתוח ואחזקת בע"מ
אורהייטק  GISבע"מ
אחים עבד-מרכז החלקים בע"מ
אחים פתחי אבו ראס הע"מ

איטק בע"מ

מסחר סיטוני במוצרי חשמל וגז ביתיים

איי.אם-בי .אם הנדסה וניהול

פיקוח הנדסי וניהול פרויקטים/בדיקת עליות שכר עבודה
פיקוח הנדסי וניהול פרויקטים/יעוצים,מתכננים ומהנדסי
בנין
חומרי הדברה וניקיון/טיפול בעצי אורן/הקמת תאגידי מים
וביוב/רסוסי עשבוה
צברואה והדברה

אינג' נאסר וליד
איתן.י.שירותי תברואה והדברה בע"מ
איתן.י.שירותי תברואה והדברה בע"מ
אלום דקואר

אלומיניום/אספקת דשא סינטטי

אריק גולדיאן

ייצוג הרשויות השמות מס הכנסה/מע"מ/ביטוח
לאומי/מערכות /GISבדיקת עליות שכר
עבודה/התמודדות מול תביעות השבה ודרישות
החזר/בדיקת עודפות ופיקוח כלי רכב/בדיקת מערך
הפנסיה/הכנת דוחות רווח והפסד ודוחות חישבונאים
בתוכנית עסק/סקר נכסים/אישור רו"א חיצוני לרשויות
המקמיות
דפוס ושילוט
אדריכלים (פנים,חוץ,אורבאני)/צביעה כללית/פיקוח
הנדסי וניהול פרויקטים

אשרף אליאס דפוס ושילוט
אתוס -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
ב.ד מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ

שירותי יעוץ בנושא תכנון כבוי אש

ביג מרקטינג אנד מדיה בע"מ

דברי דפוס
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ביובות סאבו

שירותי ביוב/יועצים ,מתכננים ומהנדסי בנין

בית דפוס מעיליא-אתר אהלן
בני פרייז אדריכלים בע"מ

דפוס ושילוט
אדריכלות ועיצוב פנים/טיפול בדקלים

ברקת י.ר.ד-.הנדסת חשמל ותאורה בע"מ

יועצים ,מתכננים ומהנדסי בנין

ג'וזין מילאד

ריהוט וציוד משרדי/ליווי יעוץ וניתוח חיובי מים וביוב

ג.מ.פ פרויקטים בע"מ

פיקוח הנדסי וניהול פרויקטים
שירותי גנרטורים /גנרטורים/יעוצים,מתכננים ומהנדסי
בנין
יועצים ,מתכננים ומהנדסי בנין/אספקה ואחזקת ציוד
כיבוי אש
אדריכלים (פנים,חוץ,אורבאני)/פרסום
וטקסטיל/מודדים/יעוץ בנושאי תכנון מערכות מים/יעוץ
תכנון כבישים/יעוץ בנושאי תנועה/יועצים ,מתכננים
ומהנדסי בנין
מודדים
נגרות/פרסום וטקסטיל/מתקני משחקים
ושעשועים,מתקני כושר
מודדים
ציוד ספורט

ג.ר.י.ן .גנרטורים בע"מ
גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ

גיאו -פוינט בע"מ
גיוטק שירותי מדידה והנדסה
גל-גן-ירכא בע"מ
גמסו  -מדידות
גנית פארק בע"מ
גריט מהנדסים יועצים

פיקוח הנדסי וניהול פרויקטים/ייעוץ בטיחות/ייעוץ נגישוץ

גרין פוינט פתרונות חיפוי בע"מ

אספקת דשא סינטטי/יועצים ,מתכננים ומהנדסי בנין

גרפיטי שלטים בע"מ

תמרורים ושלטים
יעוץ תכנון כבישים/יעוץ בנושאי תכנון מערכות
מים/מודדים/אדריכלים (פנים,חוץ,אורבאני)
אדריכלים (פנים,חוץ,אורבאני)/פיקוח הנדסי וניהול
פרויקטים
עבודות שטח,צביעה וסימון/הנדסה/בנית גשרים ומסלולי
טיסה
משורר/ריהוט וציוד משרדי

ד"ר ג'אד ג'רוש בע"מ
דויירי אדרכלים
דחבור בוטרוס ובניו בע"מ
המשורר העממי
ו.ש בניה הנדסה ופיתוח בע"מ

תשתיות פיתוח/סימון כבישים ומדרכות

ויסברג ביזונסקי אדריכלים

אדריכלים (פנים,חוץ,אורבאני)/אספקת דשה סינטטי

זייד אורניב בע"מ
חברת אבו עוקסה ובניו מעיליא בע"מ

מודדים/אבטחת איכות
צנרת מים וביוב
ריהוט וציוד משרדי/דגלים שלטים וכרזות חוצות/פרסום
וטקסטיל/ציוד ספורט

חמיסה סאדק -משרד מדידות

מודדים/פיקוח הנדסי וניהול פרויקטים

ט .פאהום ושות שירותים הנדסים הע"מ

מודדים/שירותי יעוץ בנושאי תכנון כיבוי אש/יעוץ בנושא
תנועה

חמיסה גרמס-אהלן פרסום והדפסות
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טוביא (אבו קרשין) נביל

מודדים/עבודות עפר,סלילת כבישים/יעוץ בנושא תנועה

טופז-חברה להנדסת חשמל ותוארה בע"מ

יועצים ,מתכננים ומהנדסי בנין

טלדר יעוץ ובקרה בע"מ

פיקוח הנדסי וניהול פרויקטים/צנרת מים וביוב

י.ע .מרכז הגליל בע"מ

חומרי הדברה וניקיון

יוזמות למען הסביבה בע"מ

פיקוח הנדסי וניהול פרויקטים

יוסף אבו עקסה  -עבודות בניה ושיפוצים

שיפוצים/עבודות פיתוח/עבודות אבן/בניה כללית/איטום
גגות ומקלטים/הרחבת מבנים/מסועות בטון/בניה
טרמית/פיתוח חצרות,שבילים,מדרכות,גידור ומקומות
חניה
מזון/ביגוד והנעלה
עבודות גבס/נגרות/שיפוצים/עבודות אבן/אספקה
ואחזקת ציוד כיבוי אש

יוסף דאוד -עו"ד
יוסף סאטי -בני ג'מיל דכואר
יורם בכור

חומרי בנין אספקה טכנית וצבע/יעוץ תכנון כבישים

יעקוב חמיסי

תשתיות ופיתוח/יעוץ תכנון כבישים/עבודות
אספלט/הנחת קווי תקשורת/הנחת קווי
חשמל/עפר,חצוב,פיצוץ וקידוחים/הנחת קווי ביוב,ניקוז
ומים

כל בו תקן

אספקה ואחזקת ציוד כיבוי אש/מערכות גילוי אש

ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ
מ .רוזנטל מהנדסים בע"מ

אדריכל נוף
צנרת מים וביוב/תחנות שאיבה/סניטרי

מ.בר תחזוקה בע"מ

מסחר סיטוני במכונות ובציוד לבנייה ולעבודות
עפר/יועצים ,מתכננים ומהנדסי בנין

מ.רוזנטל מהנדסים בע"מ
מדיקה-שווק ציוד עזרה ראשונה

איטום מבנים
ציוד עזרה ראשונה/שמאות מקרקעין

מוטורולה סולושנם ישראל בע"מ

התקנה ואחזקה של מערכת טב"ס קשר תקשורת טוב
ובקרה/תשתיות ופיתוח

מונא שירותי תכנון והנדסה

אתרי שער אינטרנט

מוניסיטי ישראל בע"מ

ייעוץ בנושאי תקציבי רווחה/צנרת מים וביוב
צנרת מים וביוב/אחזקת מערכות מיזוג אוויר/חומרי
הדברה וניקיון
שירותי רכב/הנדסת ניקוז
הסעות/ניקוז הידרולוגיה
תיירות
מכולת
מכולת

מונפורט שרותי תברואה
מוסך ושירות לכל סוגי הרכב
מועלם נביל הסעות
מורה דרך /תיירות
מיני מרקט אתאר
מיני מרקט מונדפורט
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מיני מרקט קסיס

מכולת/אספקה של מערכת שוב טב"ס קשר תקשורת
ובקרה

מסגריית יעקוב

מסגרות/שירותים אחרים בתחום טכנולוגיית המידע
והמחשבים

מסילתי חיים חברה לשמאות מקרקעין בע"מ

שמאים/תקציבי חינוך

מפרם בע"מ

אדריכלים (פנים,חוץ,אורבאני)/אחזקת מערכות מיזוג
אוויר/שמאים/שיפוצים/איטום מבנים/עבודות אבן/הרחבת
מבנים/מודדים/יעוץ בנושאי תכנון מערכות מים/יעוץ תכנון
כבישים/יועצים ,מתכננים ומהנדסי בנין/ממגורות,מגדלי
מיםוארובות/הנחת צינורות/בריכות מים/מתקני אנרגיה
סולרית/מתקני קירור

מקס סטוק מעלות

ריהוט וציוד משרדי/ציוד כללי/חומרי יצירה

מרכב החשמל

מוצרי חשמל ציוד וחומרים למאור

משרד עורכי דין נמרוד בכר ואח'

מחלקת משפטים
עבודות גבס/צביעה כללית/נגרות/אלומיניום/שיפוצים
/איטום מבנים/דריכת בטון באתר/בניה כללית/איטום
גגות ומקלטים/צנרת מים וביוב/הרחבת מבנים
ציוד ספורט//עבודות גבס/צביעה
כללית/נגרות/אלומיניום/שיפוצים/איטום
מבנים/מזגנים/מסגרת וחרש מתכת/בניה כללית/איטום
גגות ומקלטים/צנרת מים וביוב/הרחבת מבנים/תאורת
כבשים
בטיחות
הסעות
איטום מבנים/שמאי מקרקעין
ציוד היקפי למחשבים/חומרי ניקיון/פיקוח הנדסי וניהול
פרויקטים/ביגוד והנעלה

מתא מאלק

נ.ק.ע בונה הגליל בע"מ

נותן שירות בבטיחות
נייס אנג'ל שירותים והשקעות בע"מ
נסיב חלבי בע"מ
ס.ר.א עין הגליל בע"מ
סאייטויז'ן בע"מ

שירותי צילום/צעצועים ומתנות חגים

סויד סאם-הדברה מקצועית

צנרת מים וביוב/חומרי הדברה וניקיון

סי.אי.אל חברה להנדסה בע"מ
סמיר קעואר
ספיד ציוד משרדי

גנרטרים/נגררים/ציוד תדליק
מודדים/תשתיות ופיתוח
ריהוט וציוד משרדי/ביגוד והנעלה

ספריית תרשיחא

ציוד מחשוב/איטום גגות ומקלטים
פרויקטים בתחום כבשים,תשתיות פיתוח/ריהוט וציוד
משרדי
קבלנות בניין

עג'אוי-הנדסה אזרחית בע"מ
עדן הדרכות

שירותים משפטיים/מתקני תברואה ובורות שופכין

עו"ד חנא ג'רייס
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עולם הילד והנוער (נזיה עואדה) בע"מ

מתקני משחקים ושעשועים,מתקני קושר/אספקת דשא
סנטטי/משאבות/ציוד ספורט

עמור אברהם מסגרות כללית ואספקה טכנית

ציוד גינון/שמאים/שירותי כלי גינון וציוד חקלאי
חינוך וסביבה נקימות וחוגי בית ספרים/ריהוט וציוד
משרדי

עסלי יוסףREAL ADVICE -

ייעוץ תקשורת מיחשוב ואבטחת מידע

עמותה פסגת הצפון לחינו

פוטו-מאפ בע"מ

נגרות/פרויקטים בתחום הבינוי/אספקת דשא
סנטטי/מסגרות/דגלים ושלטים וכרזות חוצות
מודדים/קורסי ספורט ופנאי

פור סיזון ליקר בע"מ

חנות יין ומשקרות חריפים

פלדר נוף ב"מ

קונביז מ.ד.ס בע"מ

גינון/רשויות מקומיות
חשמל מבנים ומאור רחובות/תאורה כבישים
ורחובות/ריהוט וציוד משרדי/הנחת קווי תקשורת
שיווק באינטרנט/כתיבת תוכן/מסגרות/תרגומים

קיסר פראן-מהנדס בניין

יעוצים,מתכננים ומהנדסי בנין/ריהוט וציוד משרדי

קרינה בניה ופיתוח בע"מ

בניה כללית/תשתית ופיחות כבשים

רוחי מנאע -שמאות מקרקעין ויעוץ הנדסי

שמאי מקרקעין

רון פישמן ושות' רואי חשבון

ייעוץ בנושאי תקציבי חינוך/שירותי ניקיון כללי לבניינים

ריאד סבאג בנינו בע"מ

עבודות גבס/צביעה כללית/שיפוצים/איטום מבנים/דריכת
בטון באתר/מסגרת וחרש מתכת/בניה כללית/אעטום
גגות ומקלטים/צנרת מים וביוב/הרחבת מבנים/עבודות
אספלט/תאורת כבישים

רמא הגליל הנדסה בע"מ

שירותי יעוץ בנושא תכנון כבוי אש/הנחת קווי חשמל/יעוץ
בנושאי תכנון מערכות מים/יעוץ תכנון כבישים/יעוץ
בנושא תנועה/יועצים ,מתכננים ומהנדסי בנין

עצי חזון בע"מ

צודקי חמיסי

אבזרי בטיחות וגהות/כתיבה שיווקית
יועצים ,מתכננים ומהנדסי בנין/ייעוץ בנושאי תקציבי
רווחה
אדריכלים (פנים,חוץ,אורבאני)/פיקוח הנדסי וניהול
פרויקטים

ש.א.ג שרותי רפואה בע"מ
שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ
תומא נרגס  /פרחי נרג'ס +אדרכלות ועיצוב בנים
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