
First Name Mobile Phone

"גל מטבחים" - מ.ר.ל - עיצוב ייצור ושיווק מטבחים בע"מ 052-5536040

"צבר ברזל" שיווק והספקת מתכת בע"מ 03-9615965

100 פלוס - עבודות מתכת בע"מ 04-6263756

3ג'יסולאר פוטווולטאיקס בע"מ 073-7073755

Home Made 050-3310970

S.S.E. SOLAR SYSTEMS LTD 04-6351111

א . ע . חומרים ומוצרי בידוד 1998 050-5463747

א ג ד אחזקות 054-4354780

א די ג תעשיות והרכבות בעמ 08-9330309

א' ו' שמשונית בע"מ 04-8721432

א. א. בידוד וציפויים בע"מ 050-5285164

א. א. גומאיטום בע"מ 04-8723990

א. אבו שושה בע"מ 08-9241744

א. אביסרור פרויקטים בע"מ 050-7249060

א. אורן פיתוח ואספלט בע"מ 02-9916688

א. אילון הנדסת מים ומערכות בע"מ 09-7726099

א. אפרת חברה להנדסה ובנייה מתקדמת בע"מ 1700-704703

א. ארג'ואן השקעות ומסחר בע"מ 050-4884735

א. ב. י. ע. מכניקה עדינה בע"מ 03-9500828

א. בני מנצור 2016 בע"מ 052-2222118

א. ג. כרמל בניה בע"מ 052-3537555

א. ג'דיר עבודות מתכת בע"מ 050-7579896

א. המספק כאבול בע"מ 04-9947253

א. וליד בע"מ 050-5718037

א. ורונה בע"מ 09-7424474



א. ח. עיבוד מתכות 052-2361135

א. חידר ובניו בע"מ 04-8207950

א. חממות באקה בע"מ 054-7332280

א. טל שיפוצים ובניה בע"מ 03-5586173

א. יאיר שיפוצים ובניה בע"מ 04-8202895

א. יעקב ביצוע עבודות אינסטלציה 052-2525825

א. לאגלי אחזקת כבישים בע"מ 08-9252252

א. לבן נכסים בע"מ 04-9533707

א. ליבר סחר בינלאומי בע"מ 03-9040630

א. ליטמן בע"מ 050-2009551

א. מזרחי שיפוצים ובניה בע"מ 02-5715802

א. מיגס הנדסה ובניה בע"מ 04-8427823

א. מנשה ייצור שיווק והפצה 050-4303660

א. מסילתי בע"מ 09-8784111

א. מערכות 054-5262787

א. מרחיב בע"מ 03-5568875

א. מרתון 050-5281633

א. משה אלומיניום בע"מ 04-8776767

א. נדב בע"מ 04-8747303

א. נהד בע"מ 08-9292088

א. נוימן שיווק וסוכנויות 04-8621612

א. ניב חברה לבניה ופיתוח בע"מ 04-6272927

א. ניבקו בע"מ 054-2101430

א. ע. פרזול בע"מ 04-8754880

א. ע. קובטי בע"מ 054-4900604



א. עיסאם בניה ויזמות בע"מ 054-2320208

א. על השקעות בע"מ 054-6666966

א. עמית ושות' חברה לבנין ופיתוח בעמ 09-8652685

א. עתיד הנדסה ובנין בע"מ 04-8202322

א. קישצ'נקו שיפוצים בע"מ 050-8167196

א. רוט בע"מ 02-5829365

א. רפאל אחזקות בע"מ 08-6595302

א. שחר שווק חומרי אינסטלציה בע"מ 08-9331441

א. שמים קבלנות וקומפלטים בע"מ 09-8612506

א. ת'אבת בע"מ 04-6311234

א. תלמי יזמות ובניה בע"מ 02-6790019

א.א אפוקסו פלוס 054-5673999

א.א בדק בית 02-6560978

א.א שיווק בטון והשקעות בע"מ 052-2860241

א.א. אושר חומרי בניין ואספקה טכנית בע"מ 04-6407772

א.א. בזק לבנין בע"מ 02-6565520

א.א. בלוקי אלבנא בע"מ 03-9379118

א.א. בן חיים חברה לעבודות אינסטלציה בע"מ 03-6320720

א.א. גרפיכץ בע"מ 03-6166816

א.א. המבצעים שירותי ביוב בע"מ 053-7724462

א.א. יודפת לבנין ופיתוח בע"מ 050-8378160

א.א. מונטיפיורי חומרי בנין בע"מ 03-5622654

א.א. סעיד בניין ופיתוח בע"מ 052-8511008

א.א. פרוייקטים 04-6272717

א.א. שיווק אינסטלציה (אלישיב) בע"מ 02-5861840



א.א. שרון - שרות לקבלן (1992) בע"מ 04-8415814

א.א. תאסירי חברה לבנין והשקעות בע"מ 03-5743533

א.א.א שיפוצי משה 03-6878883

א.א.א. אוטמים בע"מ 03-5704111

א.א.א.מ. תעשיות בע"מ 050-5218405

א.א.ל. אשכול יבוא ושווק חומרי בנין בע"מ 08-9291013

א.א.ל. צחר בע"מ 04-9927598

א.א.ע. צנרת בע"מ 09-9504061

א.א.פטישים 052-6444611

א.א.פרוייקטים 03-5181058

א.א.צנרת בע"מ 050-5200273

א.א.ש. בניה באומנות בע"מ 050-8630000

א.ב איטום 052-5999254

א.ב. בני עזרא קידוחים ועיבודים חקלאיים בע"מ 09-9743730

א.ב.מלון דיזינגוף בע"מ 050-5357831

א.בר און 052-2320649

א.ג שיווק אינסטלציה בע"מ 02-2975134

א.ג. היוצר - עבודות בניה בע"מ 03-5328785

א.ג. לעבודות בניין 04-6456212

א.ג. מספק הגליל טיאר בע"מ 04-6940410

א.ג. נגרות ובניה בע"מ 03-6830827

א.ג. נגררים ווים בע"מ 050-5500180

א.ג. שי נדלן 050-5203838

א.ג.ח. - שיפוצים הנדסה ומסחר בע"מ 04-8571003

א.ג.נ עבודות איטום ובידוד בע"מ 052-4588075



א.ג.ע הנתיב עפר ופיתוח בע"מ 054-8020712

א.ג.פרוייקטים 052-8020122

א.גלי המרכז לחומרי בניין בע"מ 02-6718378

א.ד - בתי עץ (שבדיה) בע"מ 08-9220975

א.ד חופרי יזום והשקעות בע"מ 052-6990024

א.ד מגן 052-7038189

א.ד שרותי אינסטלציה 052-3184448

א.ד. אלומניום 054-6103930

א.ד. אלקיים הנדסה ותשתיות בע"מ 054-6151338

א.ד. דור העץ בע"מ 050-3373335

א.ד. המדחס שכטר בע"מ 052-3453133

א.ד. יזום בניה ופיתוח בע"מ 050-3830505

א.ד. מעוף פיגומים בע"מ 03-9440744

א.ד. שפע קרמיקה בע"מ 04-8724024

א.ד.ס אברהם דינור בע"מ 08-6460358

א.ד.ס.י ייזמות ובנייה בע"מ 053-2300004

א.ד.ק. חשמל בע"מ 04-6989464

א.ד.ר שיפוצים 050-5262808

א.ד.ש אינסטלציה 03-5287640

א.דניאל ניהול פרויקטים בע"מ 03-6560202

א.ה.ל מוואסי בע"מ 050-6833338

א.ו. עבודות גמר בע"מ 050-5227607

א.ו.פ.ק. אבי אזולאי חומרי בנין והובלות בע"מ 04-8720962

א.ז. אור הנדסה ויזמות בע"מ 08-8679385

א.ח עודה 050-5208833



א.ח קסקס פיתוח וגינון בע"מ 053-7632636

א.ח. שלד ופנים בע"מ 02-6733115

א.ח.י.ם יגמור 2008 בע"מ 02-6734816

א.ח.מ ניהול ויזמות בע"מ 053-2444666

א.ח.מראות וזכוכיות 03-6200580

א.ח.ר קבלנים בע"מ 04-6020160

א.חנדקלו קמינים בנויים 050-3006693

א.ט כחול לחומרי בניין בע"מ 052-2847309

א.ט.טנוס פרוייקטים בע"מ 050-6302432

א.טורונטו טכנו-בנייה בע"מ 03-6024506

א.י. (איתן ישראלי) עבודות ציבוריות בע"מ 03-6370436

א.י. אדיר - ברזל בנין וחומרי בניה בע"מ 04-6407111

א.י. אחסנות ולוגיסטיקה בע"מ 04-9555025

א.י. אימפריום בע"מ 08-9357653

א.י. בר שישת עבודות מתכת בע"מ 052-3840280

א.י. מערכות צנרת בע"מ 03-5402247

א.י.י.ר. כלים לעבוד מתכת בע"מ 04-8760203

א.י.מ. סלים הובלות בע"מ 050-5296657

א.י.נ.ס - מערכות אנרגיה חדשות לישראל (2009 ) בע"מ 09-7498330

א.י.ע. פרפקט הובלות וסחר בע"מ 050-5239847

א.כ מישאל הנדסת בניין בע"מ 03-6873891

א.כ. אל שמאלי פרוייקטים בע"מ 08-9214240

א.כ. גבס ותיקרות 02-6794448

א.כ.ישיר לבניין בע"מ 02-6541001

א.כילאני למסחר בע"מ 050-5433348



א.ל צמרת אלונים בע"מ 054-5345154

א.ל. דינור חשמל בע"מ 04-9827222

א.ל.א.ל חברה לבניין בע"מ 04-8340649

א.מ אבו ראס בע"מ 050-3355774

א.מ אחזקות ושיפוצים בע"מ 077-7292053

א.מ היתם הובלות 053-5443827

א.מ זבידאת בנייה ושיפוצים בע"מ 050-9988684

א.מ מרכז ההידראוליקה 08-9201505

א.מ פרוייקטים ומיזוג אויר 053-3346759

א.מ קירצוף כבישים 053-7453209

א.מ שיפוצים 050-9100837

א.מ. אריזות הצפון בע"מ 04-6575282

א.מ. ארגמן חברה לבניה בע"מ 050-2561994

א.מ. המאירי שירותי הנדסה בע"מ 053-7224437

א.מ. זועבי עבודות אינסטלציה וביוב בע"מ 04-6765223

א.מ. חפר לעבודות פתוח בע"מ 050-2020472

א.מ. טייח ושיפוצים 052-6512435

א.מ. כלי גינון ובנין בע"מ 09-8628888

א.מ. מחסני גבס ובניין בע"מ 08-6584845

א.מ. סילין השקעות בע"מ 054-5605058

א.מ. תיסיר שיווק ומסחר בע"מ 04-6111401

א.מ.א.נ בנייה בע"מ 04-6314877

א.מ.ד הנדסה אזרחית בע"מ 052-6664180

א.מ.ח.ז. מהנדסים בע"מ 04-9804457

א.מ.י סילבר עבודות והובלות עפר בע"מ 052-3070030



א.מ.מזוז בניה ויזמות בע"מ 09-9515154

א.מ.ס עיצובים בע"מ 050-8109099

א.מ.ע.א למסחר בע"מ 050-9666702

א.מ.ת. עבודות איטום בע"מ 052-6705794

א.נ יוסף סחר בע"מ 052-3853888

א.נ סורגיים וגידור סהר 052-9396651

א.נ רום פיתוח הצפון בע"מ 050-5443382

א.נ. דימה בע"מ 02-5952255

א.נ. שילו בע"מ 054-4789066

א.נ.ג.נ.ר עבודות בניה ניהול וביצוע בע"מ 052-5692342

א.נ.ג.ר דלקים ג'אן בע"מ 04-6789143

א.נ.ר מבנים לישראל בע"מ 052-6696537

א.ניר פינוי פסולת בע"מ 04-8401065

א.ס חממות בע"מ 050-3463019

א.ס לונדון ישראל בנייה בע"מ 054-5808757

א.ס. מוראד תשתיות ופתוח בע"מ 09-7677404

א.ס. בונים יוקרה בע"מ 076-8607832

א.ס. הסדרי תנועה בע"מ 052-4328329

א.ס.מ הובלות ותשתיות בע"מ 050-3555039

א.ס.מ. חג'ג' השקעות ופיתוח בע"מ 09-8980441

א.סולימאן שווק ומסחר חומרי בניין ועפר בע"מ 054-7945431

א.ע טכנולוגיות 050-7808538

א.ע. דוד מרכז האלומיניום בע"מ 03-5516265

א.ע. כנף מתכת (1996) בע"מ 050-4706311

א.ע. סמארה בע"מ 04-9987167



א.ע. צאלון יבוא ושיווק בע"מ 03-9453275

א.ע. תקרונית (2000) בע"מ 04-6567906

א.ע.א עבודות חשמל ושיפוצים בע"מ 050-9044424

א.ע.מ. ייבוא שיווק וייצור עץ בע"מ 04-8727482

א.ע.מ. מערכות בע"מ 052-4487300

א.ע.ע. עדן (2010) חברה לבניין ופיתוח בע"מ 052-2483935

א.פ ציפויים בע"מ 054-4642682

א.פ. בידודים בע"מ 050-2303535

א.פחמאוי עבודות מתכת ושיפוצים בע"מ 054-2154488

א.פיניש השקעות בנדל"ן בע"מ 077-4448723

א.צ קידוחים ועבודות עפר בע"מ 054-5566420

א.צ. אבידן עבודות עפר ופיתוח בע"מ 04-6581064

א.ק. ניהול פרוייקטים 050-6894960

א.ק.א אלומיניום לבניין בע"מ 050-2997922

א.ר איטום ושיקום מבנים 053-4243733

א.ר אלרום שירותים מוניציפאליים בע"מ 053-4446663

א.ר נקויי חול ושיפוצים 050-9700064

א.ר. כהן הנדסה ובנין בע"מ 04-8414063

א.ר.א.מ לתשתיות בע"מ 050-5121756

א.ר.ז. לפיתוח וחפירות בע"מ 050-4750545

א.ר.י.א.ל. מרדכי בע"מ 04-6222154

א.ר.ס לעבודות מים וביוב בע"מ 053-4321022

א.ש בניה ושיפוצים 050-3315389

א.ש מוצפי השקעות תשתיות ואחזקה בע"מ 050-5773535

א.ש עבודות איטום ובידוד 050-2600306



א.ש קידוחי הארץ בע"מ 050-5284211

א.ש קיסר תעשיות אלומיניום בע"מ 052-6805454

א.ש שאיבות וצנרת 053-6775795

א.ש. מידה טובה בע"מ 050-2616241

א.ש. מתכת (צפון) בע"מ 054-4235944

א.ש. ניסור וקידוח בבטון בע"מ 052-5550656

א.ש. נתיב תשתיות ובניה בע"מ 052-3226599

א.ש. סקסון בע"מ 09-9589586

א.ש.ד. דדון אלומיניום בע"מ 08-9422481

א.ש.ז. ברוך השקעות ונדל"ן בע"מ 03-5105341

א.ש.ע.ס ייזמות ובניה בע"מ 052-3001440

א.ת. מוצרי ברזנט בע"מ 03-9244506

אא מילניום מתכות בע"מ 050-5240689

אאורה ישראל - יזמות והשקעות בע"מ 03-7181910

אאיה חברה לעבודות בנייה ופיתוח בע"מ 04-6312407

אבאדי אליהו אלי 08-9701846

אב-גד שיפוצים והרחבת מבנים 050-2656378

אבגי דוד 054-5611072

אבגר מנעולים 03-9249911

אבו - בכר לעבודות שיש ומוזאיקה בע"מ 052-3786859

אבו - נסאר גורג ובניו בע"מ 04-8423140

אבו אחמד בילאל 054-2387075

אבו אל היג'א עבד אל נא 052-3103334

אבו אל חלאוה עלי 050-5252503

אבו בנדורה מחמוד 050-5297087



אבו בסל חסן בן עבד 054-4946273

אבו בסל יוסף 052-5404601

אבו גאבר אברהים 03-9379895

אבו גאבר חסן 050-5782860

אבו גאבר מוחמד 050-7514781

אבו ג'בל גאלב 04-6981093

אבו גבל מחמוד ובניו בע"מ 04-6956244

אבו ג'והר עבודות גבס 052-4237325

אבו גנים מוחמד 050-6650053

אבו דיה עבד אלעזיז 052-5262420

אבו דיה עז אלדין מוחמד 054-7603323

אבו הלאל עומר יוסף 04-6357301

אבו זיד זיד מחמוד 050-7435092

אבו זיד מג'ד 050-9399585

אבו זניד הובלות בניה ומסחר בע"מ 050-5399427

אבו חסאן יוסף ובניו בע"מ 04-9979526

אבו טיר אבראהים 052-3859090

אבו טיר חוסאם 052-7015153

אבו יונס סאלח 052-6767722

אבו יוסף ובניו הובלות בע"מ 03-9170695

אבו לבן ווליד 052-6327494

אבו מוסא מחמד ובניו בע"מ 08-9212061

אבו נאסר עלי 04-6080830

אבו נימר עבד אלסתאר 04-9944931

אבו נסרה עדנאן אברהים 04-6552232



אבו נסרה ראוף 050-6534844

אבו סאלם ובניו מפעל בלוקים בע"מ 03-9379943

אבו סביתאן חאלד 052-2631035

אבו סיאם סאלם 050-5407590

אבו סיף עוראבי 054-2822008

אבו סקיק שירותי חקלאות בע"מ 050-5444424

אבו סרור לבניה ופיתוח בע"מ 04-6313493

אבו עבאס עובידה 050-4311968

אבו עואד ספות 050-3021344

אבו עודה עז אלדין עודה 04-6575663

אבו עומרי גבס וגמר 053-5518832

אבו עיאש אחמד מאג'ד 050-5324521

אבו עסא אברהים 058-7618435

אבו עסב ראמי 02-5811999

אבו עקל מוראד 054-5790970

אבו עראר עמאד 054-7472485

אבו פארס מסחר והשקעות בע"מ 053-7630859

אבו ראס אבראהים אוסאמה 053-5635282

אבו ראס מאגד 054-7766602

אבו ראס מאג'ד מערכות ומסחר בע"מ 054-7766602

אבו רביעה חליל 08-9217041

אבו רומחין מוחמד 052-8112488

אבו שקרה עבד אל כרים 04-9508029

אבו שרקייה מוחמד 054-5605484

אבוחצירה אליהו ושות 052-2692143



אבוקרט עבודות עפר בניין ופיתוח 050-4307714

אבורוס שיא 050-6721322

אבטל חשמל ושיפוצים בע"מ 052-6998172

אבי אלומיניום 052-2424406

אבי ואודי פרוייקטים בע"מ 052-4798192

אבי כחלון 052-5602560

אבי לוי מחיצות 052-3275580

אבי משתלות אסי (1998) בע"מ 02-6794742

אבי ניסים 050-5321772

אבי עבודות גמר ושיפוצים 04-6272979

אביאלי - טיג (2008) בע"מ 053-7718521

אביב (א.ב.ע) בונה עתיד בע"מ 04-6203147

אביב טכנולוגיות דפוס בע"מ 052-2426734

אביבי תומר 052-2300535

אביבים חשמל ושיפוצים בע"מ 050-2150640

אבידן בתי עץ בע"מ 08-9445759

אבידני יעקב יוחאי 050-5644434

אבידר אייל 09-7965580

אביחי כהן 052-4784764

אביחצירה אלי אליטום 054-4269173

אביטל אלברט 03-6083443

אביטל פאר 050-6901976

אביטן משה 050-5211271

אבינועם חג'בי תשתיות ופיתוח בע"מ 08-9340241

אבינועם ניהול וביצוע בע"מ 054-5223055



אביסון קונסטרוקציה 04-6366697

אביסרור אליהו 052-4888668

אביעד אי. טי. טלקום תקשורת ותשתיות בע"מ 054-6683947

אביקזר נתנאל משה 054-2111522

אביר המנופים פיתוח ותעשיות בע"מ 04-8660088

אביר לי מתכות בע"מ 04-6733021

אבירגיל ציון 050-2971212

אבירים א.ג.ש. בע"מ 09-8656053

אבירם עטיה תומר 050-7871921

אבן- ארי בע"מ 050-5345157

אבן בהט בע"מ 09-7719550

אבן בר אספקת שיש ואבן טיבעית 052-4508688

אבן גב בע"מ 077-5010056

אבן דרך הנדסה ופיתוח בע"מ 04-8510656

אבן הבונים 1984 בע"מ 03-6422403

אבן הלשם בע"מ 054-3100009

אבן ושיש סלקטד 08-9300037

אבן טבעית שיווק והפצה 052-4640807

אבן עמי הנדסה אזרחית בע"מ 02-5702455

אבן עמי מחצבים בע"מ 02-5903282

אבני ארנון 052-2350779

אבני גרשון קידוחי ניסיון בע"מ 09-8912110

אבני חן 052-2446716

אבני נעם יעוץ שיווק ובקרה בע"מ 052-6810920

אבני סלע יבוא ושיווק מוצרי בניה בע"מ 08-9555666



אבני רביד אגודה חקלאית שיתופית בע"מ 054-6734302

אבנר שלום 09-7965500

אבסולוטו אבן ושיש בע"מ 03-5707524

אבסטרקט חפצים מעוצבים בע"מ 03-9091717

אבראהים אסמעיל 04-8374656

אבראהים מוחמד 050-7967455

אבראהים עוויסאת לעבודות בניין ושיפוצים בע"מ 02-6731271

אבראהים עזיז 052-6734340

אברגל אדם 052-2295122

אברג'ל שלום 08-9245173

אברהים קבהה נאסר 054-5298517

אברהם גוטמן 03-5324065

אברהם יהודה 09-8948717

אברהם כהן ידיות ופרופילים בע"מ 08-6309023

אברהם כרמי בע"מ 04-9820655

אברהם מיכאל 04-6403103

אברהם מלכה 050-5271274

אברהם עמרם ובניו בע"מ 04-6343105

אברהם צופני 08-9295321

אברהם שוויקה ובנו בע"מ 02-6528234

אברהמי דניאל 03-5254080

אברות תעשיות בע"מ 03-9375027

אברי למפל עיצוב בברזל בע"מ 03-5569325

אברמוב גפן בע"מ 03-5344577

אברמוב ובניו 04-8752340



אברמנטו יצחק צחי 03-9510344

אבשלום - תריסי גלילה בע"מ 050-2722188

אבשלום בן יעקב בע"מ 054-9797054

אבשלום לב 09-8651694

אגאזאן מנשה 052-2594171

אגאפי בינוי וסחר בע"מ 04-6177220

אגבאריה אחמד 050-8540063

אגבאריה באסם ג'ומעה 053-7277662

אגבאריה ג'ואד 04-6312347

אגבאריה זיאד 058-7713377

אגבאריה יוסף 052-8155301

אגבאריה מוגירה ח'אלד 04-6111890

אגבריה עדנאן מחמד עבדל 04-6312764

אגוז מנשה 03-9219003

אגל -ראף בניה הנדסית בע"מ 04-9503777

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' 03-6078607

אגמית לבניה ופיתוח בע"מ 050-7203313

אגר 02-6726489

אגרא אור בע"מ 050-8848602

אגרגט בע"מ 053-7623343

אגרופרו בע"מ 04-9842980

אגריגו בע"מ 077-2105006

אגת ברקת מיתוג אריזות בע"מ 052-4312002

אדג' ואקוום קואטינג בע"מ 08-9466257

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ 03-6251409

אדדי אודי 052-4761133



אדוארד אלומיניום 052-3506959

אדוארד משיעל ובניו בע"מ 04-9869643

אדור שווק מוצרי אלומיניום בע"מ 03-9603529

אדיב תשתיות עבודות מים וביוב בע"מ 072-3218998

אדלטק אחזקות 2006 בע"מ 03-6143500

אדלר איטום ושיקום מבנים בע"מ 054-4777588

אדם לעבודות אזרחיות ומסחר בע"מ 054-7715506

אדמוני יניב 04-6365998

אדמונית - חברה לגינון בע"מ 09-8610127

אדמיר טכנולוגיות 1991 בע"מ 03-5366646

אדמיר פרוייקטים (1995) בע"מ 03-5366646

אדמתי עבודות הנדסיות בע"מ 08-8591140

אדנייב שיפוצים 050-5859129

אדרא יזמות בע"מ 054-4246595

אדראל שיווק ומסחר בע"מ 050-5344713

אדרי מיכאל 050-2611061

אדריי ודים 052-3437730

אדרס פלדות בע"מ 04-9876407

אדרת אלומניום וסוככים בע"מ 02-6719048

אהוד אנגל - מכשירי מדידה והנדסה בע"מ 03-5615442

אהרון יוסף ובניו - תעשיות זיווד בע"מ 08-8673402

אהרוני דניאל 050-2446499

אהרונסי עבודות עפר ופתוח בע"מ 04-6326956

אהרן כדורי 03-9347756

או.אס גרופ בע"מ 072-2376111



או.פי.אר יעוץ מערכות מידע בע"מ 03-9233054

אוגווינד בע"מ 052-2918637

אוגטנוק 054-7644780

אוהד דהן בניה ושיפוצים בע"מ 04-8746271

אוהיון ניר 052-7480893

אוזדובה אלאונורה 03-5583472

אוזר ישראל עבודות מתכת בע"מ 09-7440280

אוחיון מוריס 09-7711367

אוחנה אבי 03-9582075

אוחנה סנטר בע"מ 04-6949049

אוטוטו דיזיין בע"מ 077-9110148

אוטו-טק. פז ווים ונגררים בע"מ 09-7667300

אוטולי נט בע"מ 054-6221223

אול אין הום בע"מ 073-2597004

אול טרייד סחר מתכות בע"מ 050-6999620

אולגה מרכזים בע"מ 04-6224022

אולם זכוכית - אול גלאס 052-5909906

אולפן מרדכי ובניו 050-6324024

אולשנסקי יזמות בע"מ 03-5593736

אומגה טכנולוגיות איטום בע"מ 054-7733300

אומגה תעשיות שיש בע"מ 03-5598226

אומנות הבניה והשיפוץ 054-2002577

אומנות בלבן 050-9225768

אומנות גבס 052-5031744

אומנות הליטוש 052-2379332

אומנות לפורצלן 03-6322177



אומני חקלאות בע"מ 04-6221350

אומניות הגימור - שיווק ובניה בע"מ 08-9202922

אונדה סחר ועיצובים בע"מ 04-6748622

אונטופ לונז'רה בע"מ 03-9515460

אונלקו חברה לבניה בע"מ 04-6020667

אונסייט ניהול ויזום בע"מ 04-8490421

אוסאמה סבאח 04-6411529

אוסאמה עבודות גמר 050-5644778

אוסטרובסקי מערכות בניה (2002) בע"מ 050-5403686

אוסטרוגורסקי גיא גיורא 054-4323137

אופי טכנולוגיות 2011 בע"מ 073-2393006

אופיר שאיבת חול-סומסום 050-2222815

אופן ולי בע"מ 077-2492540

אופק מרדכי פרוייקטים ופיתוח בע"מ 050-5774564

אוצר הטבע 03-6447488

אוצר הטבע 054-4494476

אוקינוס חברה בעמ 09-9553456

אוקסיד טכנולוגיה מתקדמת בע"מ 03-6124240

אור - שחר יזמות מקרקעין 2011 בע"מ 053-8858315

אור יהודה 03-9217927

אור כרמל השקעות ושיווק (1996) בע"מ 04-8428884

אור שי עץ ואלום בע"מ 04-8436512

אוראנטק גטאור בע"מ 04-6230000

אוראס מ.כ.אנביסטמנת בע"מ 053-3143333

אורבן אלומיניום 054-2462800



אורום קולורנטים בע"מ 054-3132136

אורי אור קמארי 04-6801010

אורי ארובות 077-5060432

אורי חדד אחזקות בע"מ 077-5336860

אורי מבנים בע"מ 054-6000655

אורי מצולסקי 054-4202134

אורי נחמני ובניו קידוחים בע"מ 08-8533880

אורי סעדון בע"מ 02-5829198

אור-יון סחר ויבוא (2010) בע"מ 03-5503456

אוריינט בנייה והשקעות בע"מ 03-6344739

אורליין - אחים חשייב בע"מ 02-9997879

אורן עבודות איטום 03-9320151

אורנים מאפיה איזורית בע"מ 04-6558558

אורנים מוצרי עץ ופרזול בע"מ 050-4598282

אורעם פרוייקטים הנדסיים בע"מ 04-6275571

אורפז חשמל בע"מ 04-6325177

אורתם סהר הנדסה בע"מ 03-6130073

אורתן הובלות וניהול בע"מ 053-7412111

אוש - הופ בע"מ 03-6812685

אושן אינטרנשיונל פ.ט. בע"מ 050-8522060

אותנטיק אמנות הבניה בע"מ 09-8616008

אזולאי אלי 077-5270623

אזולאי בית משה בע"מ 04-6936432

אזולאי דוד 052-6422523

אזרן שמואל 04-9883652



אחוזת בית רעננה - דיור מוגן בע"מ 09-7705052

אחים אבו גבל בע"מ 04-6907628

אחים אבו חאמד לעבודות עפר ופיתוח בע"מ 02-6722436

אחים אבו עביד - עבודות תשתיות ופיתוח בע"מ 052-2859725

אחים אלה בע"מ 02-5005650

אחים אמיר - אספקת אבן ועבודות פיתוח בע"מ 02-6713757

אחים אמר - שרותי שאיבת בטון בע"מ 03-6221997

אחים אסמאעיל לפיתוח ומסחר (2002) בע"מ 054-4231917

אחים בטאח חברה לבנין ופתוח בע"מ 04-6400482

אחים גבאי חקלאות (1996) בע"מ 050-5288024

אחים ג'רייס בנוי ונכסים בע"מ 054-4352230

אחים דרויש לעצים בע"מ 04-6743989

אחים זקן את מירו - קבלני ריצוף בע"מ 02-6789829

אחים חביש בע"מ 04-9968100

אחים חזוט יעקב בע"מ 04-8420427

אחים חסן אעבלין - עבודות הנדסה ובניה בע"מ 077-5456005

אחים טרבאני מרכז הבניה בע"מ 04-9561713

אחים יקוטי בע"מ 052-5452222

אחים לווינסון מהנדסים בע"מ 073-2286114

אחים לוי - יבואני קרמיקה בע"מ 03-9739977

אחים ללזרי אספקה 2013 בע"מ 08-9420408

אחים מונתסר בניין וקבלנות בע"מ 052-2904227

אחים מטור לבניה ושיפוצים בע"מ 052-6253146

אחים ממייב תעשיות מתכת ובניה בע"מ 052-8270531

אחים מנחם 03-9342994



אחים מקלדה לגידור (1999) בע"מ 04-8394839

אחים ניסנבוים בע"מ 04-6708259

אחים סלטי הנדסה בע"מ 04-6567310

אחים ע.מ עאמר למסחר בע"מ 03-9323570

אחים עאמר בניה שיווק והחזקות בע"מ 04-9976804

אחים עוקל חומרי בנין וקרמיקה 04-9865566

אחים עיסאוי סחר כללי ופחם בע"מ 04-6015444

אחים עלי לפיתוח והריסות בע"מ 052-3283732

אחים עם בן חיים (1995) בע"מ 04-6588559

אחים פבר בע"מ 052-2798520

אחים פחר אל דין 04-8394195

אחים קסיס ברזל ורשתות לבנייה - מעיליא (1998) בע"מ 04-9972739

אחים ראייד 053-7312395

אחים רגא 050-3332900

אחים רזק אללה - חברה לייצור והרכבת חממות בע"מ 04-6307600

אחים רשרש 2004 בע"מ 04-6515932

אחים שוקייר 04-8388211

אחים שחאדה 04-9560017

אחים תורתי בעמ 09-7400022

אחים תקרורי 1998 בע"מ 09-8780887

אטדגי עמרי 054-7740097

אטיאס יריב 054-3168640

אטיה אריה 054-2290665

אטים 1 בע"מ 03-5798098

אטלנטיק סאן השקעות בע"מ 054-7339167



אטלס אבנים בע"מ 072-3341294

אטמוס אי.טי.אם טולינג בע"מ 03-5581933

אטנלוב גיא 04-9822098

אטנסוב גיאורגי 050-8339281

אטש ציון 03-5506334

אי - טים מערכות לאיטום בע"מ 09-8320604

אי אנדש אם תקשורת 052-6383108

אי בי בי תעשיות מתכת בע"מ 04-9806884

אי וי אחזקות 050-5540010

אי. אם. שגב תעשיות בע"מ 050-8717202

אי. גיל כרמל סוכנויות והפצה בע"מ 04-8577868

אי.אב. עבודות הנדסה בנאיות בע"מ 08-9361581

אי.אס.אם. יזמות (סער אטיאס שי מנחם) בע"מ 052-3030780

אי.אר. מתכות לתעשיה בע"מ 03-9731858

אי.פי.אי. חשמל ובקרה בע"מ 09-7495777

אי.פי.אי. ישראל תנועה ובקרה בע"מ 09-7495777

אידינגר יונה 052-2450869

איזיק אספקת סיד וטיט מוכן בע"מ 08-8562963

איזנשטדט יוסף 050-5543749

איטום אנג'ל בע"מ 03-5563633

איטום בסט אחזקות וניהול בע"מ 04-8346537

איטום הגליל 050-9285188

איטום הרמטיקו 052-2901996

איטום וזיפות אבו זהיא נזיה 054-4209817

איטום טופ טכנולוגיות בע"מ 077-8282024



איטום מיכאל 052-2470173

איטום רובס בע"מ 03-9086867

איטומטיב 050-8212066

איטומן 03-5182008

איטומקריט בע"מ 052-2530777

איטח שלום 050-9600306

איטלפלסט יבוא ושיווק בע"מ 03-9732884

איי טו זי (כרמלי) טכנולוגיות בע"מ 08-6439481

איי פול בניית בריכות שחייה בע"מ 03-6034096

איי תיאו בע"מ 04-8114424

איי. טים עואודה ( 2016 ) חיפוי אבן ושיש בע"מ 04-6411873

איי.אם.אס יזמות בינלאומית בע"מ 08-9242533

איי.וי.איי מכונות בע"מ 052-6999400

איי.קיו.אל.ווי פרויקטים בע"מ 02-6481999

אייבק אשואק 050-9002442

אייזיק חשמל 04-6828164

אייזנברג את שין בע"מ 03-5585026

אייל ד. אבן ושיש בע"מ 02-6435971

אייל דומיין 052-8403084

אייל הכרמל בע"מ 052-8197998

אייל ס.מ.א יזמות ובניה בע"מ 054-9911565

אייל עמיר - בניה ויזמות בע"מ 03-6510151

איילה 03-6518738

איימאר עבודות בנייה וגמר בע"מ 052-4710420

אייסמן מזון (2002) בע"מ 08-9409740

אייץ. אר. אייץ טכניק - רם אספקת אויר בע"מ 072-3357170



איירפורט סיטי בע"מ 073-2333900

איכות - סימן טוב 03-6831087

איל הבניה בע"מ 02-5909239

אילן אספקה טכנית 03-5254370

אילן בן עמי יבוא ומסחר 054-4535780

אילן חן פרויקטים בע"מ 053-4205213

אילן מרדכי 050-2755510

אינהאוס הנדסה ובניה בע"מ 077-2199907

אינטגריישן מכונות (1991) בע"מ 04-9990745

אינטר מערכות אלקטרו- מכניות בע"מ 04-6414451

אינטרפלקס סולאר - מקורות אנרגיה חלופיים (איי.אי.אר.) בע""מ 09-7408167

אינפורט הגשר בע"מ 08-9735080

אינקונין יהודה 08-9408629

איסמברגנוב אבאי 050-4802078

איציק השרברב 02-6430872

איציק ורועי בע"מ 03-6167484

אירידן בע"מ 08-8692463

איש הגבס 052-3039998

איש חירם - חברה קבלנית לבניה והשקעות בע"מ 02-6414476

איתמיר - דנינו דוד תעשיות עץ בע"מ 09-8765480

אל - מאיר (2002) בע"מ 050-7747444

אל אם לוי משה קבלנים בע"מ 09-7464208

אל אמיר שיפוצים 052-2525169

אל ג'וניידי - חברה להנדסה ומסחר בע"מ 02-2227588

אל ולי כנג' גמיל 050-6426943



אל שקיראת מחמוד 053-2305054

אל.די מערכות מים בע"מ 09-3730200

אל.סי.אס. מערכות לחתוך בלייזר בע"מ 04-6405770

אל.תי.תי השקעות בע"מ 03-9397750

אלבדיל בע"מ 053-7698619

אלבו 2000 (1999) בע"מ 04-6735362

אלבז נפתלי 04-8675851

אלבר נחום דלל 050-5276326

אלברט טנקג'י עבודות בנייה בע"מ 09-8841071

אלגאלי יעקב 053-5367160

אלגו השקיה בע"מ 04-9111444

אלגואר יעקוב 054-4913588

אלגוי צור אינסטלציה 050-7891320

אלגל - שווק א.ש. בע"מ 08-9212736

אלגל שיווק. קומ בע"מ 08-9292308

אלגנט גלאס 054-5348403

אלגריסי שרותי הנדסה (1987) בע"מ 09-8619324

אלדאר הנדסה בניה ופיתוח בע"מ 052-3607882

אלה קיי אנד איי השקעות בע"מ 054-4954055

אלה ר. מלונות ישראל בע"מ 02-6537129

אלואדי- מוסמוס- מסחר ושווק בע"מ 04-6110044

אלוליד האוס בילדינג בע"מ 054-7767061

אלום - תיכון בע"מ 09-7677376

אלום אבו אחמד 052-8313977

אלום אור וצל בע"מ 04-8706796



אלום איכות 04-6521215

אלום אנדוני בע"מ 050-2040090

אלום בל 052-7220383

אלום גייט שערים ודלתות כניסה מעוצבים בע"מ 050-7171554

אלום ג'ימי 050-2596171

אלום הודיה 052-2726836

אלום המעולה - מוחמד אבו זיד 04-9987373

אלום המרכז 04-9864483

אלום חוסאם בע"מ 04-6461835

אלום חן 050-4810010

אלום יפה 99 בע"מ 03-6825025

אלום לייט 052-2749700

אלום מאיר 09-8347921

אלום מוסטפא בצפון בע"מ 050-3203096

אלום מרשי בע"מ 04-6553927

אלום נצחון 052-5555233

אלום סגנון 052-6696036

אלום עדן 09-8345756

אלום עכשיו 03-5517020

אלום עמראן בע"מ 050-2367168

אלום עשת (אומן) בע"מ 08-9332450

אלום פאר 04-9501843

אלום פז 04-8415652

אלום פנורמה בע"מ 050-8499550

אלום שעבאן בע"מ 04-6741412



אלומה פתרונות באלומיניום בע"מ 08-8598150

אלומוטי 09-7409351

אלומונד-עבודות אלומיניום 050-7979020

אלומטל-עבודות מתכת וחי 03-6350586

אלומיניום דזיין 02-5333864

אלומיניום הצפון - ח'טיב בע"מ 04-6743792

אלומיניום ובנין 050-7406358

אלומיניום ראס עאמר 09-7990478

אלומיניום רג'ר - חאסן קאסם 050-2856113

אלומל תעשיות בע"מ 03-6820192

אלומלייט (ישראל) בע"מ 04-6769963

אלומן תעשיות בע"מ 03-6545799

אלומניום נדיר 050-8223988

אלון בוחניק יזמות ופיקוח בניה בע"מ 04-6221717

אלון בטיטו 09-8948845

אלון גבריאל חיים 02-6421472

אלון שבת בע"מ 052-3300900

אלון שירותי לייזר בע"מ 03-9310127

אלונים בתי עץ בע"מ 09-8348608

אלו-סנטר ג.ז.מ. בע"מ 052-8333382

אלחג לחומרי בנין בע"מ 04-9941192

אלחדד בנימין 050-2319838

אלחנן שלמה 050-7286851

אלחרבאוי יוסף 052-5060100

אלטווד יבוא ושיווק בע"מ 054-3182333

אלטומ - איטום ושיקום מבני 02-5860278



אל-טי טכנולוגיות מתכת בע"מ 054-3477707

אלטיטיוד תעשיות בע"מ 03-6199310

אל-טרנס עבודות תשתית הנדסה ופיתוח בע"מ 03-5332341

אלטרשה לחומרי בניין 053-7788437

אלטשולר הנדסה אזרחית בע"מ 08-9472268

אלי אטון אספקת אבן ושיש 054-4351940

אלי אסולין קרמיקה בע"מ 073-7576927

אלי בן דוד 050-4403990

אלי חג'אג' בע"מ 04-8712633

אלי ליטוש שיש ואבן בע"מ 052-2656284

אלי לעמס בנייה בע"מ 054-4214609

אלי מסלטי 050-4080985

אלי נחמה נדל"ן 1 בע"מ 052-4468888

אלי פינטו 052-3393170

אלי קבלן שיפוצים וחשמל 03-7303468

אלי רוקח חומרי בניין 052-2522454

אלי שיפוצים 052-2343146

אלי תומר 053-6609860

אליאב הובלות בטון בע"מ 054-5377796

אליאב עיצובים בע"מ 08-9494442

אליאס - חברה לעבודות בט-קל וזפת בע"מ 04-6743127

אליאסזדה אליהו 03-5280038

אליאסזדה משה 054-6569006

אליאסי יוסף 09-7423069

אליאסף גבס בע"מ 052-2515569



אליה בנדרי נכסים 2002 בע"מ 03-9665070

אליהו גול בנין בע"מ 03-6005136

אליהו דוד 052-2569410

אליהו חסון בע"מ 03-9227055

אליהו מ.מ. בנייה ואחזקה בע"מ 054-6665370

אליהו מנחם חברה לעבודות עפר פיתוח ובנייה בע"מ 02-9910281

אליחי קבלנים בע"מ 052-3629161

אלימאם בע"מ 02-6714750

אלימלך שי 04-8580106

אלכב הנדסה בע"מ 054-7638294

אלכס אגר בע"מ 09-8648855

אלכס שיפוצים 054-4312938

אלכסנדר טובבין 09-8991742

אללוף אבי 08-9287810

אלמוג (כ. ד. א. י.) בע"מ 08-9428282

אלמוג ב. ז. בניה והשקעות בע"מ 04-8577080

אלמוג גאלי 050-5946414

אלמוג גדרות בע"מ 03-9087608

אלמוג מגוז בע"מ 09-8627292

אלמוג סחר ושיווק 03-9502088

אלמון כל סוגי עבודות אלומיניום 050-5504754

אלמלח דוד 050-2616171

אלמליח אריאלי יוזמה 1992 בע"מ 050-2000990

אלמעאבדה ע.עזיז מוחמד 050-5308106

אלמקיאס מיכה 050-5459505



אלן בניה ושיפוצים בע"מ 052-2944810

אלנילטו (ישראל) בע"מ 03-6077555

אלנקוה משה בע"מ 03-5330838

אלנתן עיצובים 03-9130662

אלסיני שיש ואבן (2004) בע"מ 077-4003249

אלסלמאן מ.מ.ע. בע"מ 052-6778323

אלספא לקבלנות ובנייה בע"מ 054-4353274

אלעד אלומיניום - ש"ד בע"מ 09-8617082

אלעד דוד בע"מ 052-3525355

אלעל בנייה בע"מ 04-6567468

אלפא מטל א.נ. בע"מ 03-9104104

אלפאנט דור בע"מ 055-6693982

אלפונסו חדיף 04-6221621

אלפסי אסתר 04-6793075

אלפסי יעקב 04-6936112

אל-פרד חברת בניה והשקעות בע"מ 050-5242859

אלפרד סודאי 08-8564289

אלקבץ רפאל ובניו בע"מ 072-2303032

אלקוויפ 2000 בע"מ 03-6044122

אלקוצר משה 02-5858711

אלקטיסיס בע"מ 04-6444464

אלקטרה המבנה העליון 03-9630360

אלקטרה י.ב. אחזקת מערכות בע"מ 03-7535666

אלקטרוניקה הר - ציון בע"מ 03-6888056

אלקלעי עזרא 02-9992543



אלראד לבניה בע"מ 053-7571561

אלרביע מחסן עצים בע"מ 050-8508424

אלרגנט חברה לעבודות בנין בע"מ 03-5740893

אלרון תעשיות אלומיניום בע"מ 08-8599030

אלשאב פסגות חברה להנדסה ובניין בע"מ 04-6353753

אמ - גד מיזוג אויר קירור אחזקות ושירותים בע"מ 04-6452319

אם.אנד.אם יישומים בע"מ 03-9569229

אמ.סי.אי. הנדסת מכונות ושינוע בע"מ 054-4505623

אם.סי.טי. - חומרים בע"מ 09-8911356

אמאנה מערכות בע"מ 04-8215159

אמארה אמין סובחי 052-7271900

אמארה אסמאעיל 052-7066769

אמבטיות זאב בע"מ 09-9584862

אמון שערים ומעקות בע"מ 04-9988141

אמיל דיב סלאמה - קבלן פרטי ומהנדס בניה 04-6419477

אמיל לעבודות צנרת בע"מ 054-3344212

אמילי חברה לבניין שיפוצים עבודות גמר והשקעות בע"מ 08-6487016

אמין זובידאת 04-9830892

אמיר (א.א.) הרכבות אלומיניום בע"מ 04-9946174

אמיר אזולאי 050-4638144

אמיר אפרימי בע"מ 02-5377764

אמיר את ערין בע"מ 050-5223871

אמיר חיו 054-6440600

אמיר נחמני תעשיות אלומיניום בע"מ 04-6211203

אמיר נינה 08-9356620



אמיר סטון 050-4500888

אמיר עבודות גמר בע"מ 052-5290988

אמיר שאול ביצוע פרויקטים בע"מ 03-5501920

אמיר תורג'מן 02-9993073

אמירא יצחק 052-3968122

אמנו רועי יעקב 052-2942655

אמנון עדן - חברה לקבלנות ובנין בע"מ 077-3247560

אמנון עילם 02-5857137

אמנות שקופה 04-6377732

אמסלם יעקב 050-5575760

אמסלם רונן 08-9435688

אמפריה זאב מ.ש. בע"מ 073-2626000

אנ.אס.גרופ 054-7339735

אנג'ל משה 054-4501499

אנגל עצמון 03-9031930

אנדרומדה - שיווק מסחר ושיפוצים בע"מ 054-7826810

אנואר עבאס 050-6901970

אנטו אברהם 050-3757780

אניווי - פתרונות ייצוב סביבתיים בע"מ 03-6473580

אנסיראת עבד אל קרים 052-8499944

אנעיים מחמוד 052-2843190

אנקווה יהורם אליעזר 050-5369128

אנקווה שלמה בע"מ 04-6323141

אנקר עוזי בע"מ 09-8346239

אס די אס שירותי מידע בע"מ 054-7771189



אס חומרי בנין אלקטרו סליל המגרש בע"מ 02-6730625

אס פול בריכות מתועשות בע"מ 09-7790890

אס. איי. מערכות השקיה בע"מ 052-5017423

אס. אנד.אר שיקום מבנים בע"מ 054-7772628

אס. סינמאר מהנדסים יזמות ובניה בע"מ 050-4040188

אס.איי.אף.אל יבוא שיווק ומסחר בע"מ 03-9075051

אס.פי.אס 058-7682288

אסא אהרוני מהנדסים יועצים בעמ 04-8577777

אסא איטום בע"מ 04-6100376

אסביט בע"מ 054-2578800

אסביט ישראל (2016) בע"מ 09-7408622

אסדי את בדיחי אלקטרו מכניקה מערכות בע"מ 077-4044275

אסדי בהא סעיד 052-6925956

אסדי מוחמד 04-9905353

אסדי מוחמד 04-6209781

אסולין חיים 03-6471610

אסולין סימון 052-2691140

אסולין תעשיות אבן וקרמיקה בע"מ 03-9700600

אסטרא גרופ בניה בע"מ 02-5714133

אסיא חברה קבלנית בע"מ 03-7161845

אסייג אהרון 050-5555545

אסיל חברה לבנין ופתוח בע"מ 052-8808755

אסמעיל זדה אלברט 03-6816241

אסניר חומרי בנין בע"מ 04-9586777

אסעד נאיף אחמד צנרת בע"מ 052-4619810



אסף בן עמי עבודות בנייה ושיפוצים בע"מ 050-4440839

אסף יריב א.י. אינסטלציה 054-5453089

אספלט אדיר 09-7659125

אספלט צפון תשתיות בע"מ 04-9832239

אסרף שאול 02-5343871

אפ אנד דאון פתרונות ניקוי ובניה בע"מ 052-8422524

אפולודור בע"מ 04-8332797

אפוקסי קלאס בע"מ 054-9236969

אפוקסיטק בע"מ 050-2333321

אפטרון יזמות בע"מ 04-9873331

אפל איטום קבלנים ויועצים לאיטום בידוד ושיקום מבנים בע"מ 050-7757569

אפללו אברהם 054-4981997

אפק א.ר.מ.ע בע"מ 054-9750873

אפקו ציוד (1991) בע"מ 03-5569444

אפריאת שלמה 050-5563420

אפרתי נגררים ומוסכים 02-6481555

אצבעות ירוקות בע"מ 052-3746661

אקדיים ריאד 054-53334666

אקו - דריל בע"מ 052-8642878

אקו סיטי אס. אל. הנדסה ובניה בע"מ 03-6868555

אקו פולס בע"מ 050-5340294

אקוה זהר 050-2648369

אקוויפ אגרו טכנולוגיות וייעוץ בע"מ 054-6828755

אקוופולקו חן בע"מ 09-7966067

אקטיס חברה לשירותי נקיון בע"מ 04-8515150



אקיו. קיי 09-9575787

אקסברד אדוארדו דניאל 09-7710010

אקספורדיה אספקת מכונות בע"מ 04-8764717

אקרם דאוד בנין ושיפוץ 050-4351508

אקרמן הדפסות ופוטו אנודייז 053-9385271

אקרמן שאיבות בע"מ 04-8238623

אר.איי.סי מערכות בע"מ 054-5661278

אר.אס. חיפויים ופירזול בע"מ 050-5252658

אראם ב.ש ניהול וביצוע בע"מ 050-2603033

ארביב אפריים 052-2748489

ארגיל שירותי תובלה (1993) בע"מ 03-9733656

ארד ניהול פרוייקטים 077-7972009

ארואסטי חברה לבנין בע"מ 03-5059088

ארובות ומנדפי הגולן 052-6654381

ארוסי מבנים בע"מ 03-9300774

ארז שיפוצים - זילברסון רן 09-9584844

ארזי שלום שיפוצים וצביעה 09-7402792

ארזים מערכות צנרת תשתית ובניה בע"מ 050-4243350

ארט דניון פרויקטים בע"מ 054-8835959

ארטיזן 050-4499074

ארטק טכנולוגיות כחול לבן בע"מ 03-9772363

ארי ביטון בע"מ 058-6546878

אריאל גבאי קידוחים בע"מ 08-6754343

אריאל גבאי תשתיות בע"מ 08-6754343

אריאל מערכות צנרת 077-7840628

אריאל שמחי 052-3201642



אריאלי אמנון 052-5398277

ארידן - עבודות גובה 050-7415420

אריה איתן מסחר ופיתוח בע"מ 02-5870831

אריה ברדה 04-6378895

אריה גבריאל 077-5346756

אריה יבוא ושיווק כלי חיתוך לעיבוד שבבי בע"מ 054-4816761

אריה ישראלי - טכנו כל 077-3420058

אריח בעמק בע"מ 04-6514575

אריחי איריס (1995) בע"מ 08-9252233

אריק מערכות חמום וצנרת בע"מ 04-9531301

אריק ששון שאיבת חול ידע ומסחר בע"מ 050-2269777

אריקה הנדסה בניה ושיפוצים 050-8541686

ארליך שמעון הנדסה בע"מ 050-5206866

ארלנגר בע"מ 02-5388822

ארם חברה לפיתוח ובנייה בע"מ 053-6000050

ארמונות 2004 להשקעות ובנייה בע"מ 052-6969003

ארמונות פאר (משה) חברה לבנין עבודות ציבוריות מסחר והשקעות בע"מ 050-5755522

ארן ר. קומפני בע"מ 052-4586542

ארץ ויושביה בע"מ 08-9220703

ארקנסטיל בע"מ 074-7087116

ארתור זאבוניאן 03-9390971

אשדר ייזום ובנייה (1997) בע"מ 03-6889304

אשו"ח - אינסטלציה שיפוצים וחשמל 02-5834466

אשוש משה 054-8383965

אשיח - יבוא ושיווק תבניות לבניה בע"מ 04-6020275



אשכול דן חברה לבנייה בע"מ 03-5539090

אשכנזי עמית 050-5519255

אשכנזי רפאל 03-9521234

אשל לחמים בע"מ 09-8619658

אשל צל בע"מ 04-6744844

אשנר תעשיות מתכת - רוני שלום בע"מ 04-6492313

אשקר אדהם בן פארוק 052-7491168

אשקר רמה 050-7597175

אשר שמואלי - עבודות עפר בינוי ופתוח בע"מ 04-9924484

אשרף הובלות ועבודות עפר 052-6990852

ב. גד ניהול ייזום הנדסה בע"מ 052-2818678

ב. גלניר בע"מ 054-4248893

ב. זיסר אחזקות בע"מ 052-5553399

ב. יאיר (333) חברה קבלנית לעבודות בניה 2000 בע"מ 02-6299999

ב.א גלאס בע"מ 03-5402805

ב.א הבית הלבן לחומרי בנין בע"מ 052-6223812

ב.א לבניין 050-8885780

ב.א.ח אחזקות בע"מ 02-5838192

ב.א.מ. בנין פיתוח ושירותים בע"מ 03-6836663

ב.א.ר מסגרות גבס ושיפוצים 050-7931034

ב.ב. גושן הנדסה ובניה בע"מ 09-7411556

ב.ד.ט.ח אנרגיה סולארית לישראל בע"מ 073-7803786

ב.י נובה עיצוב באלומיניום בע"מ 052-4402524

ב.י. אשר אלומיניום (1995) בע"מ 04-6585668

ב.י. סלינס בע"מ 053-7316880



ב.י.מ. חברה לבנין והשקעות (חיפה 1993) בע"מ 050-5454701

ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ 02-6299999

ב.ל.ו.ק. עצמון בע"מ 052-4263571

ב.מ עבודות עיצוב בע"מ 052-3332738

ב.מ. אבי מתכת במעלות (1995) בע"מ 050-5217404

ב.נ.י.ר ביאליק אחזקות בע"מ 04-9924324

ב.ע בשטח בע"מ 054-2777177

ב.ר חומרי בניין בע"מ 04-8435172

ב.ר. עבודות בניה 052-2765041

ב.ר.ק. רפאל שירותים לתעשיה בע"מ 052-6229477

ב.ש.מ.ר. לייזום (2002) בע"מ 04-6551891

באגירא נייל 03-9581534

באוו בנייה ושיפוצים בע"מ 04-6081441

באופן טבעי 054-7497011

באזא פרויקטים בע"מ 02-5832959

באסידן מאיר 052-2507300

באסם שרארה בע"מ 050-5215193

בארות חברה לתשתיות בע"מ 054-6400040

בגו שיווק וניהול בע"מ 050-7701219

בדאח בנייה והשקעות בע"מ 052-5492666

בדארנה גאזי 052-3743397

בדארנה לטיפה 04-6444442

בדארנה ראיד 054-3127192

בדוסה אלי 052-5767770

בדיחי רון-"רם" עב קבלנ 04-6763384



בדיר לחומרי בנין 03-9379871

בדיר ריאד 052-6855188

בדישי איתי 050-5381919

בדר- מוצרי בטון בע"מ 053-7714381

בדראן ענאן 052-2824423

בה דלת צלחה 04-8449969

בובי אביב 054-2544377

בוגטוס אילן 053-6679933

בודי מ. בע"מ 03-9509944

בוהדאנה מרדכי 050-5715899

בוזגלו אברהם 054-2651119

בוזגלו אליאור 053-2002779

בוחניך דוד 03-5343308

בוטוין בע"מ 050-3000777

בוטרוס זאהי 050-7254130

בולט - עבודות בגובה 08-9243828

בולטוב אלכסיי 054-2562396

בומנייט פיתוח (1989) בע"מ 052-3243804

בונה הצפון חברה קבלני בנין בעכו בעמ 04-9917910

בונה רינה ואינטר אלקטר 04-6010200

בוני אמריקה בע"מ 04-6313469

בוני הגולן מ.פ. בע"מ 04-6981322

בוני הגליל אניס עבד אלחלים בע"מ 054-8311019

בוני העמק לבנין ופיתוח 1990 בע"מ 04-6555320

בוני התיכון (פרוייקטים) 2006 בע"מ 03-9064607



בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ 03-9064607

בוני התיכון פרויקטים למגורים בע"מ 03-9064607

בוני יהודה 054-5374545

בונים איכות 03-5605533

בונים בקל בע"מ 08-6606515

בוסקילה איתי 09-9505824

בוסתן הדרום בע"מ 08-8523238

בופלו ייעוץ וניהול בע"מ 050-2156346

בוץ חומרים טבעיים בע"מ 04-6454104

בוקאעי הנדסה בע"מ 050-7227336

בוקטוס - ניניו יבוא ושיווק בע"מ 09-7480001

בוקי יוסף-כרמל 03-5014612

בור - איקס טכנולוגיות בע"מ 054-4308763

בורג המפרץ בע"מ 04-8412851

בוריס אנד נטלי יבוא שי 02-5370345

בושקאר ויסאם 052-6988031

בז עיצובים 052-2524232

בזאר מהמזרח 09-7938073

בטאט שמואל ובניו בע"מ 03-9086234

בט-גל שירותי איטום בע"מ 08-8670656

בטון אחים מואסי בע"מ 04-6383232

בטון הגיא בע"מ 052-2454949

בטון המרכז אלטירה בע"מ 09-7932545

בטון המרכז טמרה (1994) בע"מ 04-9944926

בטון זלפה בע"מ 04-6405973



בטון חסן סעידה 04-9911701

בטון ירכא בע"מ 04-9996660

בטון נטלי חב' לייצור ושאיבת בטונים בע"מ 04-9570362

בטון שואהנה בע"מ 052-5938860

בטמאן תעשיות בטון בע"מ 04-9127155

בטקל השפלה בע"מ 054-3517730

בי.סי.ס הנדסה ובטיחות בע"מ 050-5441144

ביבאר לטיף בע"מ 04-9804176

ביג הלום 054-7737664

ביג כלי עבודה בע"מ 03-6192204

ביג מול בע"מ 04-8769041

ביג. גלאס בע"מ 02-5356950

בידוד בועות בע"מ 03-9322210

ביו יצחק 052-2310197

ביוטי דיפו 2005 בע"מ 052-2490980

ביוסאב תעשיות בע"מ 03-6442567

ביזנס פלוס השקעות וניהול בע"מ 052-5551933

ביטוליט (1986) בנין והנדסה בע"מ 04-8335628

ביטומאניה בע"מ 04-6361997

ביטומיקס איטום ובידוד בע"מ 050-5336841

ביטון א.א.א.איכות אלעז 03-5505574

ביטון אהרון 050-2424241

ביטון בנימין 04-6584584

ביטון דוד 052-2508219

ביטון חיים 09-8347793



ביטון חנן 04-6207562

ביטון יוסף 052-2662110

ביטופלקס איטום ושיקום 054-7658621

בייבל בייק 052-4474797

בייג'ינג קונסטרקשן אנג'ינירינג גרופ קו בע"מ 03-7209090

ביידוסי עמר 050-8810366

בילאל תעשיה ומסחר בע"מ 054-3474545

בילטק טכנולוגיות לבנייה בע"מ 054-8183529

בינאר - חברה לבניין והשקעות בע"מ 02-6526677

בינום הנדסה ופיתוח בע"מ 03-6490605

בינות עוזי 04-8410494

בינז'נו אושר 050-8580355

ביסאן ס.ק. השקעות בע"מ 052-2712108

בית -אל מכונות בע"מ 04-6601717

בית אלי בע"מ 09-8851000

בית הבורג 04-8410418

בית הזכוכית 02-5323129

בית החימום מקבוצת אבי רחמים בע"מ 02-6256255

בית הטיט למסחר בע"מ 053-5300012

בית המשאבה בע"מ 04-6407111

בית הקרמיקה ו.מ.ב. בע"מ 02-9990821

בית ובנין 050-3466433

בית וגן בניה ושיפוצים 053-3334037

בית מסחר לעצי אורן ולחומרי בנין בעמ 04-8412553

בית מסחר לפורמיקה ולבידים גדי ימשון 03-6821346



בית סבא אבן 052-5479188

בית על הסלע בע"מ 054-7957639

בית שחר קבלנים בע"מ 054-5550450

בכיוון הירח פרוייקטים ובניה בע"מ 052-6577170

בכל מכל כל שיווק 052-4140129

בכר מוחמד 054-2312539

בכר נסים 054-5209878

בכרי קאסם 052-3496967

בלאל רזוק בע"מ 050-5474715

בלואוסוב מקסים 054-2118028

בלולו אופיר 03-9574088

בלום ניסים 050-5325895

בלוק ואבני הצפון תעשיות בע"מ 054-5334960

בלוק יפיע - לויס סמעאן ושות' 04-6083121

בלוק מ.א. עדנ.א.ן. בע"מ 04-6940622

בלוק משהד החדיש (1994) בע"מ 04-6412123

בלוק תרמיקל בע"מ 03-9379852

בלוקי אלבנא (1996) בע"מ 03-9379118

בלוקי חוצה שומרון - (2001) בע"מ 03-9370113

בלוקי מ. מאהר בע"מ 03-9379753

בלוקל רביד מוצרי בניה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 054-6734411

בלחסן פרוייקטים בע"מ 050-5653131

בליסניה (1982) בע"מ 04-6346801

בלכר יגאל וסבטלנה 08-8695556

בלס דיזיין בע"מ 09-8655907



בלפור ישראל שיקום בע"מ 03-6195252

בן - דר (מתכת) בע"מ 04-8422744

בן - ישי הנדסה בע"מ 04-6507372

בן א בטון השרון בע"מ 052-8530505

בן אבי מיכאל 03-5038722

בן אלול בניה ושיפוצים בע"מ 053-5249993

בן ברון חנן 050-7340073

בן דוד טובה 02-6514229

בן דוד ניסים עבודות חשמל בע"מ 050-2514647

בן חג'יר חסן 04-8525553

בן חור - שרותי רכש וקבלנות משנה בע"מ 04-8454808

בן חיים שלמה 052-2416911

בן חמו משה ובנו בע"מ 03-9330979

בן ישי צבעים (מודיעין - חדרה) בע"מ 08-8580443

בן לולו אבי בניה ושיפוצים 050-3670128

בן משה שלמה 050-9098089

בן נחמיה מבנים בבניה מתקדמת בע"מ 03-5361928

בן סימון תעשיות אלומיניום בע"מ 04-8410066

בן עזרי ובניו ציוד והספקה לבניין בע"מ 052-5182182

בן עיון גיל לורן מרסל 053-2275526

בן ציון ציון 08-9491991

בן שושן אורי 054-7772481

בן שושן שלומי 054-4499994

בן שמשון ארז 050-7557212

בנבניסטי יוסי 050-5904048



בנה ביתך גולן בע"מ 04-6902226

בנחיים יפה 03-5531979

בני - גור פיתוח ויזמות בע"מ 052-8796692

בני אבו חליל לחומרי בניין בע"מ 04-9945056

בני אברהים אבו עיאש לבניה בע"מ 052-6163061

בני אחמד אבו אלחאג' בע"מ 04-6014401

בני אמיל קוט בע"מ 053-8909089

בני אסמאעיל עלי בע"מ 04-6010079

בני בוריני לעבודת גבס 052-6039880

בני ג'מאל ניקולא 053-7304041

בני וצביקה בע"מ 02-9917350

בני ח.מ להובלות וחומרי בנין בע"מ 052-2632571

בני חאפז עואודה תשתיות וכוח אדם בע"מ 04-6419899

בני חדש אלומיניום בע"מ 02-5388592

בני ח'ליל כנעאני בע"מ 04-9564801

בני יוסף אמין עואודה בע"מ 04-6517563

בני מ. שהואן בע"מ 052-3330905

בני מוחמד שפיק בע"מ 04-6352482

בני מסעד בע"מ 08-6020333

בני סלים חלבי בע"מ 04-8393548

בני סעיד חמודה בע"מ 052-8727603

בני עאדל ג'באלי חב' לעבודות עפר ופיתוח - נצרת בע"מ 04-6021947

בני עלי צנרת תשתיות בע"מ 04-6011660

בני עפיף לעפר ופיתוח בע"מ 050-9090355

בני פאיז שמשום בע"מ 04-6226794



בני פואד עסלי בע"מ 050-5328641

בני ראוף עבד אלגואד בע"מ 052-7889792

בן-יאיר 052-8538104

בניארט בע"מ 052-3115995

בניה מתקדמת - ש.ק.ד. מילניום בע"מ 03-7922012

בניית איכות מ.ח. חברה לבנין בע"מ 050-5849707

בנימין יוסף 04-6922503

בניני אמיר (ע.ר.ה.) בע"מ 03-9711214

בניש גלס 04-9841375

בן-נון יובל 09-8988702

בנפשי תעשיות אלומיניום בע"מ 09-7455582

בנרון נסיה עץ חיים 054-4534765

בן-שאנן רועי 050-7777960

בס"ד טכניק 09-9585222

בסול איהאב סלים 052-5412776

בסט בטון בע"מ 04-9905123

בסטקר שרון 050-5773435

בסים רביע בע"מ 052-6466651

בסיס פתרונות בגובה 053-3325272

בסל ווסים 04-9964637

בצלאל מערכות אנרגיה סולארית בע"מ 052-6210398

בקר סאלוי 03-6778940

בר - לייט יישומים מתקדמים בע"מ 04-6251347

בר את גל בעמ 03-6883666

בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ 04-6405406



בר יוסף דוד 052-6166895

בר נתן שלמה 04-6451233

בר שיפוצים 052-6682885

בר שמעון 053-7583702

בר תשתיות ב.ח. בע"מ 050-4415469

בראון גיאוסיל מערכות מתקדמות לאיטום ותשתיות בע"מ 04-6322298

ברא-זיל לנג'רי בע"מ 03-5496202

בר-אל 27 תעשיות בע"מ 052-6232035

בראל שבת בנייה שיפוץ ויזמות בע"מ 050-6829366

בראנסי מוסטפא 050-5340356

בראשי משה 052-4261132

בר-אשי נתיבים בע"מ 058-4030210

בראשית הנדסה בע"מ 054-3232351

בראשית חלפים בע"מ 03-6535025

בראשית עבודות בניה 050-9201567

בראשית עבודות זכוכית 03-9618570

ברג'ות איהאב בן סמיר 054-3341367

ברגמן יוסף 03-5322423

ברגר צבי 052-8006791

ברדה יעקב 050-5231803

ברדה מאיר 050-5262961

ברדה עמוס 054-5626090

ברהם 052-4554920

ברוידה גלאס פרוייקטים 053-7177433

ברוך ישראל 054-2252900

ברוך משה ולחיני דוד 050-2837565



ברונזה מטאל בע"מ 054-3233323

ברזל הגלבוע בע"מ 050-4805055

ברזל הכלנית בע"מ 050-2484207

ברזל זמר בע"מ 074-7048882

ברזל נחף - איסמעיל עבד בע"מ 04-9988157

ברזל נצרת בע"מ 04-6554166

ברזל עילבון בע"מ 04-6780555

ברזני עפר 052-2636710

ברטיקוב ויטאלי 050-9390753

בריגר נבו ניהול וייזום פרוייקטים בע"מ 054-6667957

ברייה הנדסה ובניין (1998) בע"מ 04-6390424

ברייט-סורס תעשיות (ישראל) בע"מ 077-2025000

בריין שגיא 052-6424749

ברינדר בנייה ושיפוצים בע"מ 050-7277510

ברינס עבודות גינון ופיתוח 052-3101018

בריק ופא 050-9580080

ברכה ח'אלד 050-5363612

ברכוביץ חב לבנין בעמ 04-8372277

ברכת זהב בע"מ 03-6219999

ברלה - יבוא ושיווק חפצי נוי ואומנות בע"מ 08-9439349

ברלינסקי עבודות שיפוץ 054-7649555

ברמיל בע"מ 03-9240198

ברמר גדעון בע"מ 09-9091483

ברנבאום טכנולוגיה לעיבוד מתכות 03-5560078

ברנדמן רועי שמעון 077-7535763



ברנמילר אנרג'י בע"מ 077-6935151

ברנס אביב 052-8714787

ברנס חיים 03-5590407

ברנר תעשיות מתכת וחשמל בע"מ 04-9573858

ברסוף בע"מ 052-3486958

ברסיס פסטנרס בע"מ 03-6500210

ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים ובוני-ערים (1989) בע"מ 03-6123040

ברעם בלטקו 050-2511524

בר-עמ סנטר 052-6108872

ברק (מ.א.ש.) בע"מ 04-6737990

ברק מוצרי חשמל וביצוע עבודות חשמל 04-9926933

ברק סוככים הצללה ושיווק בע"מ 04-8411115

ברק שזו חברה לבנין בע"מ 02-6725597

ברקוביץ ניר 03-5404093

ברקיב בע"מ 03-5758030

ברקן זיסי 052-3593752

ברקן קידוחי קרקע בע"מ 03-5588881

ברקת כמאל 04-9866120

ברששת איתן ו או שרית 050-5690760

בשארה זהראן חוסני 050-5318120

בשביל המים בע"מ 053-5301751

בשן - ק.א.א ייזום וניהול פרויקטים בע"מ 050-8805200

ג. את ט. תעשיות ומסחר בע"מ 03-6877905

ג. האני קבלניות בע"מ 04-9570649

ג. לוריה בע"מ 052-3916166



ג. עתאמנה פרוייקטים ובניה בע"מ 052-2463188

ג.א שערים אוטומטיים 052-8496259

ג.א. הנדסת חשמל בע"מ 04-6282622

ג.א.ש בעלי מקצוע בע"מ 050-6482970

ג.א.ש. השרון השקעות ובנין בע"מ 09-7967258

ג.ב. ג'אן למסחר בע"מ 050-5203216

ג.ב. חומרי בניין בע"מ 050-6300777

ג.ג.ג חומרי בנין בע"מ 054-2512222

ג.ח. דיור בע"מ 09-8828094

ג.ל.נ. חשמל ובנייה בע"מ 09-7964024

ג.מ ביצוע וניהול פרויקטים בבניה (פל) בע"מ 052-7333974

ג.מ. גבארין עבודות בניה ושיפוצים בע"מ 050-3037219

ג.מערכות מים והתקנה 054-6492496

ג.נ. בריכות שחיה 04-6200087

ג.ע. הכל לבנין בע"מ 03-5795629

ג.ר.י.ן. פרויקטים י.כ בע"מ 054-9444983

ג.ש מעליות בניה 052-8445557

ג.ש. חוצבי הגליל והצפון בע"מ 053-8736401

ג.ת. הבונים בע"מ 050-2277411

גאבר גוואד עבד אל פתאח 052-8050479

גאבר הנדסה 050-2772006

גאבר נור 053-7555460

גאגולה יצחק 08-9560559

גאו דניה בע"מ 03-5383500

גאוזי בע"מ 072-2500385



גאוטסט בע"מ 050-3249992

גאוי רותם 050-7582143

גאיה ס.פ.ס השקעות בע"מ 052-6770587

גאלה קלאסיק חומרי בניין בע"מ 054-8844441

גבאי בניה ביצוע והנדסה בע"מ 03-5612055

גבאי עליזה 054-5366329

גבארה תארק זיאד 052-3639782

ג'בארין אבראהים 050-8671781

ג'בארין אחמד 050-6529127

ג'בארין אחמד 053-3385365

ג'בארין אחמד 054-7733038

ג'בארין בלאל רדא יונס 04-6111746

ג'בארין מוחמד 054-2590744

ג'בארין פורסאן 052-3888221

גבי את שקד בע"מ 03-5740328

גבי בן שטרית בניה בע"מ 050-5233274

גביש איהאב 054-6165600

גביש מטבחים וריהוט בע"מ 03-6737659

גבן אסעד תאופיק 052-8729204

גבר הבונה בע"מ 053-5311393

גבר סאמר 050-2855513

גברה שלמה 050-5205395

גבריאל אבידור - עבודות עץ 052-2645079

גבריאל אלון - יזמות ובנייה בע"מ 02-6421472

ג'ברין מוחמד 052-9577260



גג אדום חברה קבלנית בע"מ 02-5344811

גג הנגב בטיחות ופיקוח בע"מ 08-9287006

גגולה יוסף עבודות בניה פיתוח ושיפוצים בע"מ 04-6545928

גגות אביטן בע"מ 02-6431629

גגות מתועשים בע"מ 09-8943999

גדות דניאל 03-5495734

גדי טייר 050-5520450

גדי מנחם 04-6371359

גדי רולניק בניה ופיתוח 09-7164832

גדילן חברה להשקעות ונכסים בע"מ 04-9929444

גדיר חסן רמלה קבלן בנין ופיתוח 053-5222832

גדעון ממרוט הנדסה אזרחית בע"מ 02-5865058

גדרות המזרח בע"מ 054-3123312

גואברה שאדי עבד אלכרים 050-7362301

ג'ואד זרייקי בע"מ 050-5401754

גואוכברג אלכסנדר 054-5914166

גואז אליהו 04-9978330

גואטה ציון חומרי בניין בע"מ 02-5816227

ג'ובי גדעון 050-5286078

גוד סטייל פרויקטים בע"מ 04-6956348

גודי מגדי 054-5372696

גוזלן גולן 054-4806478

גוטליב זאב 052-7222446

גוטשטיין יוחנן 058-4466792

גויליו דותן 050-3837368



גולבי בע"מ 072-2415715

גולגול עבדאל בע"מ 050-2284748

גולדן גיית 054-4679642

גולדן פרופיל בע"מ 02-5011142

גולדנטל דוד 02-5337221

ג'ולי תריסים ופרגולות בע"מ 04-8428281

גוליק מיכאל 03-9213365

גולן אינסטלציה ושיפוצים 053-4556445

גולן אלומיניום 054-4933809

גולן יוסף-זגג איתן 04-8323612

גולן מוריס 052-2506487

גולן רינה 050-6405010

גולן שחר 050-5294453

גומיכל עיבוד שבבי בע"מ 052-2611632

גומעה מחמוד סעיד 053-3880000

גומעה סאמר בן מחמוד 050-9456372

ג'וני ח'ורי בניה ושיפוצים בע"מ 04-6419260

גופר גיל תיכנון וביצוע 053-4273535

גופר רונן-אדריכלות נוף 04-9947882

גור - עוז שיפוצי פנים וחוץ בע"מ 050-5258760

גורגוב רומן 052-6528772

ג'ורג'י- שיפוצים כלליים 04-9905605

ג'ורג'יו יזמות וניהול בע"מ 054-7000124

גורדון מערכות לתעבורה בע"מ 04-6344939

גז דוד יוסף 08-8567097



גזאל עבודות חשמל ושיפוצים 054-7585801

גזאל עות'מאן ובניו מובילי הצפון בע"מ 050-5510376

ג'י פי טק בע"מ 04-8200337

גי.אס.אמ. עיבוד שבבי בע"מ 04-9575940

ג'י.ג'י.פאדי ניהול והנדסה בע"מ 054-4660149

גי.סי.אס סקיוריטי סולושיינס בע"מ 03-9380714

ג'י.פי.איי (ג'ט פטצ'ר ישראל) בע"מ 053-6456602

גיא אלעד בניה בע"מ 050-6700450

גיא אלפסי - אבני יסוד בע"מ 04-6902666

גיא לוי 052-3557666

גיא סיצ'וק בע"מ 052-5290808

גיא פינטו שיווק ואספקת חומרי בניין בע"מ 058-4886828

גיא פתרונות מים חכמים בע"מ 09-7488870

גיא קמפינסקי חברה לבניין בע"מ 03-9335824

גיא שאיבת חול בע"מ 050-5287413

גיא שיווק חלפים לתעשיה ולרכב בע"מ 053-5200855

גיא שיפוצים 052-6748751

גיא תמרי עבודות בניה בע"מ 050-7471111

גיאו-דריל בע"מ 052-8642878

גיבסר - גולד משפצים ובונים בע"מ 03-5278228

גיגי מנשה 04-8769394

ג'יוסי חברה לשיווק ומסחר בע"מ 03-9128128

גיזום כריתה ונקיון 02-5725447

גיטל (ש.ט.) פרוייקטים בע"מ 04-8501507

גייל יועצים בע"מ 09-9582525



גיל דן ניהול פרויקטים והנדסה בע"מ 077-2100587

גיל ולדפוגל 03-5531332

גילימור בן יוסף בע"מ 09-7744445

גילקו סחר בע"מ 052-5634634

גילרון מתכות בע"מ 09-8852231

גיל-רן ניהול וביצוע פרוייקטים בנדל"ן בע"מ 03-5371523

ג'יני אאוט סורסינג בע"מ 03-9700600

גינתי כלבו לגינון בע"מ 03-5339922

גכתן חברה לבניה והנדסה בע"מ 03-6205030

גל - טל מוצרי בנין בע"מ 03-5533999

גל כיפוף בע"מ 053-7372453

גל עיצובים (ע.כ) בע"מ 050-8722405

גל ששון גיל 08-8670656

גלאי משה 052-2427544

גלאקסי סטון בע"מ 03-6441679

גלב ירמיהו 054-7669726

גלבר הנדסה בע"מ 054-5554475

ג'לג'ולה (תכנון וביצוע) בע"מ 050-5740596

גלובוס צוקרן מבנים בע"מ 03-5585006

גלובל מטל בע"מ 03-9614298

גלופאר מעליות בע"מ 03-9601215

גליל יישום מערכות חשמליות (ש.ל.) בע"מ 09-7457417

גליל לוג בניה בעץ בע"מ 04-6860852

גלילסטון תעשיות בע"מ 04-8831917

גל-ים עבודות ימיות בע"מ 04-8641744



גלית הרשקוביץ קוסמטיקאית 072-2523322

גלית חברה לאיטום ולשיקום מבנים בע"מ 050-3277373

גלם מתכות ופלסטיק 2000 בע"מ 050-7731313

גלנור בינוי ופיתוח בע"מ 02-6436236

גלעד עוזרי 09-7453379

גלעד קרמיקה בע"מ 02-6713505

גלרון - תעשיות אלומיניום בע"מ 04-6277707

גלריה לקרמיקה 04-9893942

גם וגם נגרות 2014 בע"מ 050-4556082

גמא - טק פרוייקטים הנדסיים בע"מ 04-9905364

גמא אפסילון 2000 בע"מ 02-6447894

גמאל גדבאן 050-8564155

גמאל עבודות שיפוצים 052-6566658

ג'מאל קדור בע"מ 052-6992802

ג'מאליה פרח 050-6374740

גמליאל רז 052-6901330

גנאים מתכת סכנין והצפון בע"מ 04-6746651

גנאים עבד אלמונעם 04-6742717

גנאמי סברי יבוא ושיווק 04-6384919

גנדור נסיב בנין ופתוח בע"מ 04-9582036

גנון טכנולוגיות בע"מ 04-8417843

גנים חלפים לרכב 073-7292000

גנימה בניה ויזמות בע"מ 04-9502144

גניש אלפונסו 09-9545677

גניש אמנון 053-7302305



גניש על - לביסוס וקידוח בע"מ 03-9071655

גנרטורים וציוד אר.ג אמ 058-7107250

ג'נרל אלקטריק אנרג'י ישראל בע"מ 03-6333700

ג'נרל מהנדסים בע"מ 052-2465193

גסאן סארגי ובניו בע"מ 050-5285225

געש לוגיסטיקה בע"מ 02-6448276

גף הנדסה 054-7708331

גפיר מערכות כבוי (1999) בע"מ 03-6500220

גפן שירותי בניה 053-7721653

גפנר יזמות ובנייה 052-4534152

ג'קי ויס - ייזום בניה הנדסה ותשתיות בע"מ 09-8625750

ג'רבי איטומים 052-2680871

ג'רבי נסים בע"מ 04-6989653

ג'רבי רות 050-2277882

גרביטי בלוקס 054-5510032

גרבר עודד 052-2805754

גרוס יזום בע"מ 074-7037314

גרופית נכסים והנדסה (1993) בע"מ 08-9286419

גרזוזי ובניו בע"מ 052-2471937

גריידר צפון בע"מ 053-7336462

גרייס גרופ קבוצת האחים חן בע"מ 054-6656816

גרין גארד סיסטמס בע"מ 03-9239003

גרין ליין חשמל ושיפוצים בע"מ 050-2353700

גרינולד אסף 04-6751818

גרינשפן שושנה 03-9363872



גריפון ייזום והשקעות בע"מ 02-6235379

ג'רם סלים 050-5872411

גרנד אופק פרויקטים בע"מ 072-2222208

גרנים אחזקות בע"מ 08-6133555

גררה גדעון 08-9257532

גרשון איצקוביץ 052-5349178

גרשון חברה לעבודות עפר כבישים ופיתוח בעמ 052-6288866

גרשון ליאב 03-6777475

גשם פרוייקטים בע"מ 050-6310500

ד"ר אליהו גוזלן 04-8494586

ד. נחום אחזקות בנייה ושיפוצים בע"מ 077-5100471

ד.א.מ. בניה ופיתוח בע"מ 04-9962798

ד.א.ע.מ תשתיות בע"מ 053-5246326

ד.ד. קידוחים 050-8368836

ד.ו.ד אילוז פרוייקטים בע"מ 02-6246945

ד.ח. השלמות בבניין בע"מ 054-2352238

ד.ט. שקד יזמות בע"מ 054-7911181

ד.כ אדירם לבניין וכליו בע"מ 054-2694287

ד.מ.ן סחר בע"מ 04-8573893

ד.נ.א אלומיניום בע"מ 02-9994469

ד.ס. (3000) טכנולוגיות בע"מ 052-5552903

ד.ס. הרכבות בע"מ 04-6373333

ד.ק עבודות מתכת 052-7237772

דאבול אלעד 054-7808260

דאבוש יניב אבי 052-6234274



דאבוש נתן 050-7988155

דאוד אדואר 04-9979202

דאוד טארק 053-2234666

דאוד פאדי 04-9961828

דאטא אלומיניום בע"מ 03-6279978

דאידה יעקב קידוחים (2003) בע"מ 03-9217030

דארקסטון בע"מ 050-7469969

דב לובלינסקי ובנו ייצור והשחזות (1985) בע"מ 054-6137156

דבאח אחמד 04-9980757

דבח אברהם 054-4717919

דבח יעקב 072-2126425

דבי אליהו ניר 052-5301654

דבי שלמה 09-9558095

דביר אורי 077-5360767

דביר יעוץ והשקעות נדל" 050-9371941

דביר- רותם דיזיין 08-6330890

דבש אלומיניום בע"מ 08-9214144

דגש פ.ק. בע"מ 08-9422294

דדון יוסי 04-6480485

דדון מכלוף 08-9252655

דהוד את דהוד בע"מ 050-7113482

דהן יוסף 054-7888920

דהן סמי 09-9638787

דהן עיצובים בעץ בע"מ 04-8419063

דואוב לירון 02-6450514



דואס דואס מוחמד 04-6701653

דוגמא רזיאל 050-5374459

דוד בי. שאורום בע"מ 03-5501620

דוד זכריה ובניו בע"מ 02-5702929

דוד יוסף - בניה ושיפוצים בע"מ 074-7016706

דוד ימין הנדסה ובניה בע"מ 09-7748207

דוד כהן משב"ט בע"מ 09-7799290

דוד לביא קידוחים (1991) בע"מ 09-7495706

דוד לזריאן ייזום והשקעות בע"מ 050-5202095

דוד עזרא עבודות בע"מ 03-9626055

דוד פרופ עץ איתן בע"מ 08-9472378

דוד שלום הוטלס ושות' 077-7505088

דוד ששון 052-2527405

דודו כהן מים וביוב בע"מ 053-7720860

דודו לנקרי 050-7611451

דווריאנקין ויאצ'סלב 054-7550310

דוח'אן עובאדה סעיד 050-5417735

דוחי הנדסה ובניה בע"מ 04-6778828

דוח'י עלא 04-6778828

דולה אדנים בע"מ 050-8299995

דולף ניסן 050-5241833

דומ.ב הנדסת בנין 054-7580423

דומא שווק לבנין וסחר (1996) בע"מ 03-9026067

דומאון בע"מ 054-7640189

דומיין אילן 04-9968120



דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ 03-5588804

דומרק טכנולוגיות בע"מ 04-8500808

דוקד בע"מ 077-3013642

דוקה ישראל (טכנולוגיות תבניות) בע"מ 09-8900000

דור אלומניום בע"מ 03-9565021

דור וצורי בע"מ 050-5200472

דור חי שלום פרוייקטים בע"מ 050-4377614

דור שמעון אלומיניום 03-9302159

דוראל אספקה טכנית 052-4288204

דוראני עמי עמוס 03-9699995

דורגיל הנדסה בע"מ 08-9261654

דורגן בע"מ 054-4628289

דורון אריש אחזקות בע"מ 04-6708889

דורון כהן עבודות פתוח ובניה בע"מ 052-2567184

דורן גלאס בע"מ 052-3922417

דורס פור יו 074-7030073

דורפברגר יזום ניהול והשקעות בע"מ 04-6730404

דורקס דיל בע"מ 050-8558884

דור-שבח בניה ופיתוח בע"מ 04-6590044

דחלה סאיל 04-6418617

דחליקה גבריאל 050-3961512

די אנד די בטיחות בע"מ 04-8216612

די אנד די דנה דוד קניינות ויבוא בע"מ 08-6898479

דיאב וליד 052-6990024

דיאב סאמח 050-9945204



דיזיין מעליות דקורציה 2010 בע"מ 03-5331114

דיזיין קונסטרוקטור בע"מ 052-7474415

דיזיינאיט טי.אל.וי בע"מ 03-5461938

דיזל ציוד בע"מ 08-9781125

דיין עמרם 08-9250196

דיירי הרצל 03-9443588

דילוקס נגרות ועיצובים גנטוס בע"מ 050-3964483

דילמר ובניו בע"מ 054-6197112

דימה הובלות וכוח אדם בע"מ 052-5552098

דינאמיקה סח'נין בע"מ 04-6745127

דינוביצקי ולדימיר בע"מ 09-8622002

דינמיק שרותי ספנות (דשס) בע"מ 04-8645745

דינמיקה שיווק וסחר 03-5033773

דיס אברהם 053-8933415

דירש השקעות בע"מ 073-2252200

דישק שלום 053-8888845

דל-גז בע"מ 09-8743370

דליה לבנין בעמ 02-5857690

דלתות אלמג'ד 052-4388204

דלתות ומטבחי מילניום בע"מ 04-6010356

דלתות כפר חוגלה בע"מ 052-3968124

דלתות סגנון 1700-500515

דמרי מרדכי 04-8764249

דן אלון תשתיות בע"מ 074-7026156

דן דניאל דדון 050-5234120



דנון אספקה לחקלאות 08-9451168

דני בורט כלי עבודה בע"מ 09-8850127

דני חפץ שיש בע"מ 03-9344197

דניאל בן אבו נדל"ן והשקעות בע"מ 054-2360610

דניאל בריכות 050-6945827

דניאל הרוש דיפון חפירה ופיתוח בע"מ 02-6500916

דניאל יוסף 050-5354902

דניאלס עבודות גמר 054-4810011

דניב גני תעשיה בע"מ 03-9223888

דניה סיבוס וסי.סי.אי.סי.סי 03-5383850

דניה סיבוס מפעיל בע"מ 03-5838500

דנינו ניסים 04-6950197

דניץ למען ציון בע"מ 02-6482056

דנן איתן 050-7390177

דנתו (בנין) בע"מ 04-8121261

דסקו מוצרי עץ (1987) בע"מ 04-8777123

דעייף עובידה 050-8590022

דעת יזמות נדל"ן בע"מ 03-5627845

דקובלו בע"מ 052-2907719

דקור - סטאר בע"מ 03-5581590

דקל ובניו בנייה מתקדמת בע"מ 052-5376667

דקל ייצור יבוא ויצוא דברי נוי בע"מ 08-9154415

דקל תומר 052-5577050

דקר בנין והנדסה בע"מ 03-6893900

דר רוני 03-5011138



דראגמה בילאל עאטף 052-5261322

דראושה אחמד בן לוטפי 050-3456022

דראושה השאם בן מוסא 04-6083251

דראושה ואליד - עבודות צנרת ותשתיות זורמות 052-7486015

דראושה מוחמד בן חוסיין 04-6464474

דראושה מחמוד סובחי 052-8942286

דראושה מחמוד פריד בע"מ 04-6883863

דראושה משהור חוסין 050-5425887

דראושה סאלח 050-9288558

דראושה ערפאן בע"מ 04-6560529

דראקו קומיוניקיישן בע"מ 09-9554253

דרבי חומרי בניין בע"מ 050-5208645

דרבי מקסים 050-3313342

דרבי תמא 38 בע"מ 04-6310711

דרהי עמית פנחס 052-6166126

דרויש ד.א.מ. הנדסה ובניה בע"מ 050-7846740

דרור כלי עבודה בע"מ 03-6828652

דרור שיפוצים 050-5231252

דרור שמעון 054-4343273

דרים פול 054-9492826

דרך הטבע בניה כפרית 050-5640034

דרך הטבע לארץ בע"מ 04-6561820

דרך הכל לבניין בע"מ 04-8723439

דרך השלום אחזקה וגינון כבישים בע"מ 02-6536814

דרך השלום נתיב פתוח בע"מ 050-6000603



דרעי יצחק 02-9996080

ה.א.ל תשתיות ושיפוצים 050-4700083

ה.א.נ.ש.ב.י. אחזקות שיפוצים בנין ויזמות בע"מ 04-6204795

ה.ת. פ.א.י אחזקות ובניה בע"מ 050-2621656

הא. אביב בנין בע"מ 050-7818444

האדיה מוחמד באסם 052-6919704

האחים א.א.ע. בע"מ 053-2333533

האחים ברזני (1974) בעמ 02-6247665

האחים ח'טיב עפר ופיתוח בע"מ 052-3731868

האחים לקידוחי בנטונייט בע"מ 052-6061263

האחים מרזוק - עבודות טייח ושיפוצים בע"מ 04-6354203

האחים סעד עבודות עפר בע"מ 072-2490105

האחים סרהנגי-נצרת עילית בעמ 04-6556778

האיא ללתעמיר ולתגארה בע"מ 052-3700570

האיחוד אלומיניום ומסגרות בע"מ 054-8009583

האיל יוספין תכנון ושיפוצים בע"מ 050-8947642

האינסטלציה - שמואל בע"מ 08-6343990

האמה בעמ 04-6545652

הבאר השלישית (רחובות) בע"מ 073-3946145

הגולן בונה הגשרים בע"מ 050-9938810

הגליל קידוח וביסוס בע"מ 03-5083566

הגלריה של מירי 04-8722294

הגן הקסום - איתן שנקר 03-5584515

הגן הקסום של נ.ח 054-3182255

הגרס אבו טועמה בע"מ 050-5363282



הדואן למסחר בחומרי בניין בע"מ 02-6720850

הדר השרון שיווק והפצה בע"מ 09-7440471

הדר מוטי 050-5201803

הוארי ג'מיל 04-9974430

הובלה אחרת אייצ'.די 03-9335451

הובלות אבו פנה בע"מ 04-6569990

הובלות מומה בע"מ 050-5384620

הוד גיא 054-7463668

הוליס תעשיות בע"מ 04-6408200

הולנדר ובניו חברה לבנין בע"מ 04-8417605

הום אווט בע"מ 04-6350891

הום ברהום בע"מ 052-3514230

הום טאצ' (א.ר.) בע"מ 052-2849275

הופנר בניה בע"מ 053-3310115

הוריזן ניהול תחנות בע"מ 054-4448909

הורנונג עדי 072-2595807

הזגג שלי 09-9507460

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ 04-8550150

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ 03-9791177

הטמבוריה של נתנאל 08-9933098

הי - פק טכנולוגיות אריזה מתקדמות בע"מ 09-9571182

היבי נסים עלי 054-2237495

הידרומודול בע"מ 072-2281850

היי טרוי זיינה בילדינג בע"מ 055-9549554

היי סיין ייזום ובניה בע"מ 04-6800898



הייזל קבלנים בע"מ 052-2388222

הייטק שיפוצים 050-4433311

היימן נעם 052-2518747

הייתם דרויש בניה ופיתוח בע"מ 052-2287763

הילרון סחר ושיווק מוצרי בניה בע"מ 03-6957720

היפר משי ש. ע. (1994) בע"מ 052-2310461

היפר סטוק בע"מ 03-5358001

הכביש הבטוח בע"מ 04-6108300

הכל לבית-דוד 03-9246290

הכל לבניין בית שאן בע"מ 04-6060074

הכל לבנין - בני כריף בע"מ 04-9840501

הכל למוביל בע"מ 03-9417711

הכל למשפץ ולבית בע"מ 04-8555103

הכלי 054-9755517

הלביץ ברוך בע"מ 04-6322267

הלבשה תחתונה זינזרה 050-5303454

הלל יוסף 04-9898232

הללי נחשון 04-6936342

הלמן ושות' ש.מ. בע"מ 03-9225557

המאם ח'אלד 052-2418422

המבורגר אבי 050-5502278

המגורים (ב.ר) בע"מ 04-6174900

המגשימים ר.ש. בע"מ 03-9302286

המדייק עבודות אלומיניום בע"מ 03-5591534

המטהר - הנדסה וטיהור מים 03-9341169

המספק אחזקה בע"מ 053-7790234



המספק הראשי לתעשיה ולבנין בע"מ 03-5353090

המספק לבנין ומסחר חיפה בע"מ 04-8675085

המראה 03-9317793

המרכז לאיטום הבית 03-5733511

המרכז לאספקה טכנית א.ה. 2015 בע"מ 04-8401020

המרכז לבנין פיני בע"מ 04-8710295

המרכז לחומרי בניין 09-7938224

המשפץ רפאל 077-4150160

המשקמים בע"מ 072-2727060

המתועשת בע"מ 04-6648860

הנאדי בע"מ 050-5423661

הנדלר אחזקות בע"מ 03-5661151

הנדסה אזרחית 04-6981045

הניה ושיפוצים 04-9520488

הנשרים הובלות ומסחר בע"מ 052-8272742

הנתיב קירצוף ופיתוח כבישים בע"מ 02-6737770

הסוכך מוצרי הצללה בע"מ 03-6823473

הסטוק רגבה בע"מ 04-6206090

הספקה טכנית כרמיאל גילעדי בע"מ 04-9989195

העידן החדש 054-7414431

העמוד - אלי סעדה בע"מ 08-9340096

הצלחה - מוצרי מזוג אויר בע"מ 03-6825077

הקוסם לשיפוץ ציוד כבד בע"מ 052-9512555

הקיבוצניקים צפון (2001) עבודות בניין ואחזקת גשרים בע"מ 052-3903773

הר - טוב עיבוד שבבי בע"מ 03-6814874

הראל מרדכי - יבוא ושיווק ברזל בע"מ 03-5577111



הראל פתרונות טכנולוגיים בע"מ 054-6884332

הראל ש. נ. ניהול וביצוע פרויקטים בניה חשמל ותקשורת בע"מ 050-5273700

הראשון בדור סחר והשקעות בע"מ 08-9248805

הרדור החדשה 2019 בע"מ 03-9503665

הרוש אבירם חומרי בנין בע"מ 04-6722737

הרוש ציון 04-8370035

הרים שיווק והנדסה בע"מ 054-6789194

הרמן-זמל פרוייקטים בע"מ 04-6231523

הרצל דלל אלומיניום בע"מ 09-7400115

הרצל סאסי 08-9416920

הררי יואל 03-5055354

הרשקוביץ בני נגרות בנין 03-5493636

השאם את איאד ייזמות והשקעה בע"מ 04-6897495

השאם בניה גבוהה בע"מ 052-6907802

השלום עבודות שיפוצים 050-5491917

התאומות חדרה בע"מ 04-6345330

התומך גלעדי ציוד לבנין בע"מ 03-6191258

ו.א.א לבניה ושיפוצים בע"מ 04-6566026

ו.ח.נ. הצפון מתכות בע"מ 04-6471006

ו.מ. אסיא בע"מ 04-6319647

ואדי מוחמד 050-2296840

ואקנין אבי 03-5400181

והבה שרותי אינסטלציה ושיפוצים 052-2522362

ווינ טאצ' בע"מ 050-2300100

ווינר בצלאל ויהודה 03-5502451



וויס שלמה-כל בו לאחזקה 03-9333286

וולנסקי מנחם 054-7574252

וולנקו יבגני 054-5431158

וולקן מינרלים בע"מ 04-6399345

ווקנין יאיר - שיווק מוצרי בשר עוף והודו 052-5200670

ווקנין מקסים 050-3568392

ווקנין ציון 03-9604028

וורה קוסמטיקס בע"מ 02-5632493

וז דיאז ירון 050-2004019

וי.אי.סי. הנדסה ונהול בע"מ 074-7018683

ויאאם חסן בניין ושיפוצים בע"מ 04-6569779

וידושינסקי יצחק 03-4525864

ויזל יעקב - עבודות מתכת בע"מ 050-5236061

ויזר ישראל עבודות אלומיניום 052-2595165

ויטו (ש.ר) עבודות עפר בע"מ 09-8871439

ויינר הנדסה ופיקוח 054-4916199

וייס אלון 053-5850031

וייסמן אליעזר 050-5732121

וילה - דקו בע"מ 03-7162554

וילה במושבה 04-6274410

וילות בנופר בע"מ 050-7873704

וינשטוק עופר 03-5618432

וינשטין דורון 054-4575937

ויס אברהם 09-9581354

ויסוקובסקי יאן 054-3434068



ויסמן גבריאל 052-2754577

ויצנר צרכי בנין וגידור בעמ 04-8211414

ויקטור גואטה גגן 03-9414093

ויקטור מחסני עץ ורעפים בע"מ 09-8629970

ויקי זיגדון שיפוצים 09-7962319

וכטל פלוס בע"מ 08-6279297

ולד מרדכי קבלן לבריכות מים ולבנין בעמ 03-9414404

וליד זועבי בע"מ 052-3556023

ולינסקי עמוס בע"מ 052-4525446

וליר שירותים טכנולוגים 04-8232532

ון לובין יעקב 08-9705355

ונונו אחריות עבודות עפר בנין 1982 בע"מ 050-5833776

ונונו דני בע"מ 09-9564440

ונונו רפאל אברהם 077-5130056

ונטורה אשר בע"מ 077-7900077

ונציה אריה 09-8330112

וסאם נפאפעה 052-8328050

ועקנין חומרי בנין בע"מ 09-7718681

ועקנין משה 02-5343406

ורדה איהב 04-9820481

ורדה מוחמד לטייח ושיפוצים בע"מ 052-3334098

ורדי כלי עבודה 054-7004653

ורטיגו הפקות בע"מ 03-6372700

ורי נייס חנות המתנות שלך בע"מ 03-6166816

וריאציה בע"מ 052-3867570



ז. וילנצ'יק ובניו בע"מ 03-5603870

ז.ד. תעשיות מוצרי גמר בע"מ 050-6595771

ז.יפת פרויקטים בע"מ 052-8694126

ז.מ. השרון פיתוח ותשתיות בע"מ 050-5476446

ז.פ. השקעות וקידום בע"מ 052-516152584

זאב אלומיניום בע"מ 04-8401133

זאב שמעון ובניו (1995) בע"מ 03-9231010

זאג דיזיין שיפוצים בע"מ 050-2700002

זבולון ארז 052-7381001

זגגות בשירות מהיר 03-6765242

זגייר רועי שלומי 055-6833994

זדה חיים 02-6714360

זהב סמך הנדסה ובניה בע"מ 04-9931638

זהוה אברהים ובניו בע"מ 052-6327863

זהוה איאד 050-6968509

זהוה יוסף 050-6495658

זהוה ראיד 050-6565913

זהר יוסף גימורי בניה ופיקוח בע"מ 03-6021587

זהראלדין ביאן 04-8396432

זהרני גיא יחיא 03-9102401

זוארץ שמעון 052-8886420

זובידאת אחמד 050-5395388

זוהר יצחק 08-8597069

זוהר פיתוחים-שרותי צריבה 052-3772666

זוהרון שיווק ומכירה בע"מ 073-7429966



זונדר רן אלכסנדר 03-9387577

זועבי ג'מאל 053-6222024

זועבי עבדאללה 052-6299052

זטא ציוד הרמה ושינוע בע"מ 02-9950820

זיאד אבו אלהיגא מוחמד 050-6692436

זידאן דאהר 03-6597283

זידאן זידאן 052-7762756

זידאן זידאן בע"מ 04-8386402

זיו מתכות ובינוי בע"מ 03-9509747

זיו אור השחר בע"מ 050-4412337

זיו יוסף קדימה בע"מ 09-8991091

זייף אבנר 03-6127612

זייפר בע"מ 09-8823313

זימבריס סטון בע"מ 09-8665161

זיפ חברה לבנייה בע"מ 03-9360995

זיפות אדם 04-9812484

זיקורת בע"מ 03-6574435

זית אליהו - חציבות ועבודות עפר בע"מ 050-5262467

זיתון יוסף בן יעקוב 050-9008154

זיתון מוחמד בן עומר 050-9012055

זכוכית אחמד רפעת בע"מ 04-6311211

זכוכית כחול לבן 2014 בע"מ 054-4335858

זכוכית רפאל 050-3399009

זכריה לוי ובניו חברה לבניין ואחזקות (2009) בע"מ 077-2080908

זליג שניידרמן חברה לבנין בע"מ 04-9831394



זמור דידיה 054-4969744

זמיר אילן 050-5276111

זן-בר כלי עבודה בע"מ 03-9326233

זנזורי ארז 054-7673311

זנפלד בע"מ 04-9873714

זערורה אינסטלציה בע"מ 052-2480839

זקאק מישל 077-3370317

זקן מרדכי 050-2277782

זר יצחק ובניו בע"מ 04-9082797

זרבאילוב סבינה 052-6384630

זרבי הנדסה בע"מ 03-9519500

זרגארי ראובן 054-7411114

זרדב רחמים ובניו בע"מ 050-5217586

זרחאי מרדכי בע"מ 09-8322335

זריהן מיכאל 052-2470493

זרעיני איאד הנדסת חשמל 050-9200820

זרעיני מוחמד 050-8434728

ח אנד ע מימור בע"מ 052-5662516

ח. ארז-מהנדס יועץ בעמ 04-8242292

ח. ורשבסקי (סחר) בע"מ 050-5520649

ח. כהן חומרי חשמל ותאורה בע"מ 050-6703783

ח. מר תעשיות בע"מ 03-5572555

ח. ק. פ. מובילי הצפון בע"מ 04-6821102

ח.א אורפז בע"מ 052-8288811

ח.א. מריסאת - בניה ושיפוצים כלליים בע"מ 052-2532578



ח.א.איהאב לפיתוח 052-8392184

ח.א.פ לעבודות חשמל ושיפוצים בע"מ 050-4259832

ח.ב. הכל לבנין בע"מ 02-6521271

ח.ב.י ראובן יזמות ובניה בע"מ 03-5785908

ח.ד. התקנות בע"מ 04-6313531

ח.דחלה לבנייה בע"מ 052-6222242

ח.ו. רמות הנדסה בע"מ 04-9588936

ח.ו.ג עבודת עפר וצנרת 052-7210610

ח.ח.ס עבודות שיפוצים ובניין בע"מ 050-7608663

ח.י אוקיינוס הנדסה ומסחר בע"מ 09-7991293

ח.ל.א. ח. לבניה ושיפוצים בע"מ 052-8840341

ח.ל.י. פיבין בע"מ 04-6527666

ח.מ דאוד ובניו הנדסה קבלנות והשקעות בע"מ 054-9792936

ח.מ.א.ת.י למסחר ותעשיות בע"מ 054-5821067

ח.נ. ריקה עדי ניפוח זכוכית בע"מ 03-9037797

ח.ס. בונה המזרח התיכון בע"מ 04-6464130

ח.ע.ג להובלות ופינוי עפר בע"מ 02-6715178

ח.ע.עבודות צבע ושיפוצי 052-9575334

ח.ק.פתרונות אריזה בע"מ 04-8445517

ח.ר. עדן לבניין ופיתוח בע"מ 050-2270638

ח.ש אלומיניום בע"מ 050-3737366

חאג חביב 052-2661821

חאג יחיא גואד 054-5568762

חאג יחיא וליד 050-5304106

חאג יחיא סלים ריאד 050-5600789



חאג יחיא ראפי אחמד 050-5542234

חאג' נאיל 054-7634317

חאלד בלאל חוסיין 04-9865393

ח'אלדי אחמד 04-9835695

חב' תהילה עבודות מתכת בע"מ 08-9244007

חבזון יואב 077-2007565

חביב אללהחאלד גמאל 050-2515278

חביב חומרי בניין סיטונאות בע"מ 09-8823824

חביב סוהא 052-9439440

חביב רפאל 052-2590917

חביבאללה בכר 052-3628843

חביביאן דניאל יצוב קרקע ותשתיות 052-2509803

חבר תרגומים בע"מ 03-5190700

חברון משה ובנו 1994 בע"מ 08-8699351

חברת א.ב. פיבין להשקעות (1987) בע"מ 04-6527666

חברת אבו אלעולא קידוחים בע"מ 04-9861735

חברת אלמימי למסחר כללי ותעשייה בע"מ 02-5849304

חברת אלראי לעבודות אספלט בע"מ 04-8539769

חברת אלרינבו לצבעים וכלי עבודה בע"מ 054-4622612

חברת אלשחאתית חומרי בניין 02-2286195

חברת אמיד שרותי בנוי והידור (1989) בע"מ 02-6433388

חברת בדר גועבה ובניו בע"מ 02-6287940

חברת בנימין ק.מ. ושות' תעשיות בע"מ 04-9816554

חברת ג.ע.א.ר חפירות גריסה ובניה בע"מ 053-5751507

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ 03-7962224



חברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ 02-5385785

חברת חיסום הדרום בע"מ 02-6337788

חברת חנויות אלאקצא לחומרי בניין בע"מ 02-5812172

חברת יוני רייא בע"מ 052-5116913

חברת מ.א. והיב תשתיות ופיתוח בע"מ 04-6736370

חברת נ.מ. לשיפוצים ולמסחר כללי בע"מ 052-5336682

חברת נוגידאת פאוזי (1992) בע"מ 04-6730320

חברת סלימאן ראדי מקלדה (1994) בע"מ 04-8394936

חברת פרוג'ה מוראד בע"מ 050-5214452

חברת קוזמר 02-2976018

חברת קומפוסט הגליל בע"מ 04-6519380

חברת רז מהנדסים (1990) בע"מ 02-6737111

חברת ריאן לבנייה ושיפוצים בע"מ 02-5715414

חברת שושני את וינשטיין בעמ 04-8411350

חבשי מוניר 04-6465913

חבשי נאסר 04-6562057

חג יחיא עבדאל גבאר אחמ 09-7991452

חג' עתמן ענן 052-3813077

חג'אזי אימן 052-8009296

חגבי יורם 052-2520003

חגו נאיף 03-6199555

חגי שרותי אינסטלציה 04-6716825

חדאד יעקב 08-9249344

חדאד מילאד 03-5528454

חדד אבנר 050-2009970



חדד אליאס בע"מ 052-3222263

חדד אריה 050-6958519

חדד בועז 054-8426600

חדד חלפון 04-8555486

חדד ירון 03-5178676

חדיגה יזאן 050-8826693

ח'דר יונס דראושה בע"מ 04-6550485

חדרג' ייבוא ושיווק 052-4351354

חוארי מוחמד עבד אלכרים 050-4706854

חוג'יראת עלי מחמוד 04-9866403

חוג'סטה בע"מ 09-8940993

חוד שיווק 077-8841108

חודרוז' מוחסיין 04-9964054

חוה אלף בע"מ 03-6311154

חוטבא סוהיל חליל 04-6576205

חולות גפני בע"מ 04-6338381

חומר בחומר 03-6540788

חומרי בניין אבו טארק בע"מ 04-6282336

חומרי בניין אל אקואס 052-5427252

חומרי בניין אלרוחה בע"מ 04-6355235

חומרי בניין דנון - דאוד סעיד ושות' 04-9823684

חומרי בניין המשולש 054-6651776

חומרי בניין ואאיל קרואני 04-6781789

חומרי בניין ואינסטלציה 050-9911232

חומרי בניין והובלות חנאוי בע"מ 04-9561973



חומרי בניין מחאמיד מחמוד בע"מ 050-6990721

חומרי בנין בילדינג 04-6086590

חומרי בנין ונכסים - יעקוב עיסא בע"מ 03-9370666

חומרי בנין מוסלח 053-7260638

חומרית 2000 לבנין והשקעות (1996) בע"מ 03-9311110

חוסין דאוד 052-2524077

חוסין היתם 050-9497722

חוסן ומגן טכני בע"מ 052-3630958

חופר ובנה כבישים ותשתיות בע"מ 050-5574911

חופרי המרכז בע"מ 08-9281170

חופרי השרון וואוו באו 054-6616666

חורי דויד 03-9348969

חורי עמאר 04-9869574

ח'ורי פאדי בן אדמון 04-6577798

חורש גיא 03-6138381

חורש גיא 050-7493882

חורש עופר 08-9358848

חושאן אחמד 04-9864667

חזן את נוי בע"מ 03-6183086

חזן מאור 08-9480220

חזן פתרונות בתנועה בע"מ 08-9492244

חזן שיפוצים 050-5290659

חטאב אחמד בן מוסטפא 050-4777744

ח'טיב ג'ואד בן סעיד 050-8247885

חטיב גמאל חוסין 04-6517114



ח'טיב ג'מאל כמאל 04-9586686

ח'טיב חסאן 04-9866508

ח'טיב יוסף בע"מ 04-6749489

חטיב מוחמד 050-7465843

ח'טיב מוחמד 054-9939383

חטיב מוחמד יונס 050-2203381

חטיב מוסטפא בע"מ 050-7546771

חטיב מחמוד בן עטא 04-9941235

חטיב מחמוד בן עלי 050-8668614

חטיב ראיד 04-9592245

חי - רם ט"ב בע"מ 02-6739393

חי ארט ייזום ובניה בע"מ 053-3187272

חי בוכריץ 052-4600591

חי דולב החזקות בע"מ 08-9468818

חי יונה חברה לבנין פיתוח והשקעות בע"מ 09-7676654

חי כרכור בע"מ 08-9286419

חיבורים 050-3700747

חיג'אזי פארס 052-8400268

חיה וירנוק 052-7608080

חיו - שיווק מזון בע"מ 054-4800707

חיון בני 03-9223980

חיון יוסף 054-5211666

חיון מיכאל 077-2119920

חיוק סלמאן צבע ושיפוצים 050-2162518

חיים - ואיציק - ייצור נברשות בע"מ 03-6500581

חיים אוזן 050-5514075



חיים איפרגן שיפוצים בע"מ 052-2441603

חיים הלל 052-5443938

חיים ימין 052-6446001

חיים לביא חברה לעבודות טרומיות ולבנין בע"מ 09-8846617

חיים לישראל בניה ופיתוח בע"מ 08-9331131

חיים מוחה בע"מ 02-5374418

חיים מעתוק ושות' בע"מ 050-8234234

חיים מרק - אקוסטיקה 04-9514744

חיים רובין 2000 054-6500590

חיים שמואל שי 052-3858373

חיים שרוולים לפסולת 052-6905900

חייק דוד 050-5495969

ח'יר עאסלה חוסאם 050-6548573

חיתוך וכיפוף תאופיק 052-6202016

חכארשה אסמאעיל בע"מ 050-5370472

חלבי אבראהים 052-2841721

חלבי איימן 053-2445435

חלבי סאמר 052-3975686

חלי דוד - עבודות עפר ופיתוח בע"מ 050-5245329

חליחל עבדאללה 050-5319635

חליל וחיד בע"מ 04-6747551

חליל זכריא 054-9175260

חליל צבע ושיפוצים 054-7225955

חלמיש חברה לעבודות חשמל בע"מ 04-6339924

חלפון מרדכי 052-8335474



חלפון משה 09-7654467

חלפון עמוס - קבלן עבודות אינסטלציה 052-2787927

חמאדה לאלומיניום - חסן ללה 050-2679472

ח'מאיסה אסלאן 052-8795630

חמדאן יחיא 050-2476465

חמדוני מוראד 050-9221210

חמו מוריס מסעוד 077-5100391

חמוד לאפי אסי 04-8394142

חמודי חשמל ושיפוצים בע"מ 050-9393222

חממות בקה אחים מסארוה בע"מ 04-6283311

חממות יצהר בע"מ 09-8988752

חממות על הדרך בע"מ 050-5362270

חמרה אברהם 03-9611044

חן אריה 050-5316905

חן גיא 054-6689166

חן טוב משה 09-7405176

חן יוגב 052-8540700

חן משה 04-6709058

חן ניסים חומרי בניין - קרמיקה בע"מ 04-6345076

חן עמר 050-2269391

חנא גליק 050-5481873

חנג'ר שריף 04-9968112

חנו דוד עבודות מתכת בנין ופיתוח בע"מ 04-8764176

חניניה סרף 052-2757052

חנית שמואל 09-9559286



חנן מוצרים לבניה בע"מ 072-3344440

חסאן עבודות גמר 052-5353811

חסאן רודי 052-8144452

חסון אספקה טכנית בע"מ 03-5331229

חסון נוהל 052-3141256

חסין יהודה 050-5279320

חסן אמין חוסיין 04-6023028

חפירות השלום בע"מ 053-7266882

חפץ משה 050-4090272

חץ המרכז עבודות עפר 053-5506610

חצב פיתוח 054-4507198

חקמון שי 052-3571250

חרבאט עמאד פארס אחמד 09-8379096

חרש אבן 03-5530970

חשב מחמוד עבודות אינסטלציה 050-9542564

חשמל אבו זניד בע"מ 04-6016852

חשמל אלהיתם בע"מ 050-2157652

חשמל הנשרים מכירה וביצוע בע"מ 04-8556512

חשמל ואלומיניום השניים 050-7868133

חשמל ושיפוצים 050-7255999

חשמל ישיר חיפה בע"מ 04-8724422

חשן תובלה ומסחר בע"מ 050-5219388

חתוכה אליעזר 077-6161699

ט. ברקה בע"מ 03-5599070

ט.ג. בנייה ויזמות בע"מ 052-2579102



ט.ד. אלאמיר הנדסה ובנייה בע"מ 052-7726103

ט.מ אבו ראס לחומרי בניין וברזל בע"מ 09-8782118

ט.נ.מ. בע"מ 03-6812059

ט.ע.א.ס עבודות עפר תשתיות ופיתוח 2014 בע"מ 050-5297987

ט.ר.ח בניה ושיפוצים 2014 בע"מ 052-6507174

טאג' מאהל 052-8764281

טאהא מוחמד 052-8170140

טאפר טק בע"מ 04-9541168

טאצ" קבלן לעבודות עפר חשמל ופיתוח בע"מ 08-9253029

טביביאן שיפוצים 052-3607229

טבע סנטר 04-6923467

טבק הנדסה בע"מ 1700-505254

טבריה ש. ח. - בנין פיתוח וצנרת בע"מ 04-6724307

טבת טכנולוגיות מים בע"מ 054-7891125

טובול ברוך תריסי כל 08-9240914

טוהבוש ישראל 08-9403110

טוויל זיד למסחר בע"מ 09-7993444

טוויל זידאן אחמד 050-5348488

טוול שלמה 054-6291460

טויל בניה ושיפוצים בע"מ 052-2061322

טוינה פלסט מערכות (2003) בע"מ 03-5501199

טופ בט בע"מ 08-9150276

טופ הנדסה ובניה 052-3782489

טופ פינש בניה ושיפוצים בע"מ 052-6894490

טופ פרוייקטים ועיצובים בע"מ 073-7281118



טופור עוז 054-6204209

טורעאני גודי סאלם 04-6569251

טורק אמיר 050-9877247

טושקו 050-4562064

טי (דה פורג') מטאל בע"מ 054-4991137

טי אנד אם ניהול שירותים משולבים בע"מ 03-5382300

טי.אי.אס פתרונות אלקטרוניקה כוללים בע"מ 052-6161313

טיארה בדיע שיפוצים 050-7878727

טיח דיפו 050-5495732

טיט אקספרס מוצרי בניה ומחצבות (1999) בע"מ 052-2501022

טיט השלום בע"מ 04-9560064

טיטאן ניסור וקידוח בטון 050-4637514

טיטן בינוי אחזקות וניהול בע"מ 050-5242556

טייח ושיפוצים 052-8088821

טייטלבאום פיתוח ובנין בע"מ 02-6527732

טייפון קבלנים בע"מ 09-7650048

טייר הרצל 052-2515985

טימברי יבוא ושיווק לבידים בע"מ 03-9088080

טימנט בע"מ 04-8669991

טינקח הנדסה בע"מ 04-6443174

טיפטרוניק פתרונות הנדסה בע"מ 04-8626444

טיקטינר טמיר (1996) א.ג. בע"מ 04-6377151

טירן יגן ייזום ובניה בע"מ 054-7871887

טירן שלמה 077-5255047

טכנו בורג בע"מ 03-5501815

טכנו גיא 050-9241183



טכנו המרכז באקה בע"מ 04-6281464

טכנו כהן אספקה טכנית בע"מ 03-5504477

טכנו מגאדלה 050-5662837

טכנו תשתיות בע"מ 03-9568123

טכנו-דקל 2000 (1986) בע"מ 04-9517701

טכנולוגיה-פישמן סחר נציגויות ושרותים בע"מ 04-8625396

טכנוקאר בע"מ 09-9545776

טכנוקריט (1992) בע"מ 08-9702384

טכנט פיתרונות מיחשוב (2001) בע"מ 03-9212161

טכניקה בוקשטיין אחזקות וניהול בע"מ 09-8850505

טל - גולן שווק מוצרי בניה ותעשיה בע"מ 04-6734646

טל - רז תקשורת 09-7601760

טל דביר שמאות מקרקעין 04-6404919

טל חזן אבנים 050-2827733

טל לוי שירותי אחזקה בע"מ 052-6552271

טל מרסל עבודות נסור וקדוח בע"מ 050-5236265

טל עוז עבודות הנדסיות בע"מ 03-5580555

טל פרוייקטים 054-3300237

טל פרוייקטים כיפוף וחיתוך בע"מ 04-6971277

טלאל מוחמד ובנו בע"מ 052-3721505

טלבי יוסף 052-3949480

טלדור דלתות איכות בע"מ 04-9960236

טלרום ט.ד בע"מ 08-8680788

טמבור המרכז 03-6198922

טמבור סמימי 03-5053283



טנדלר עמיחי 050-5265168

טננבאום א.בניה ושיפוצים בע"מ 052-6824042

טננבאום בריין ברוך 02-9922196

טרבן מרדכי מריוס 050-5373217

טרה הנדסה ובניה בע"מ 03-9380040

טרזי חנא 08-9202694

טרזן 054-7851871

טריטון גרופ יזמות ונדל"ן בע"מ 073-2205247

טריפלגלס בע"מ 072-2220211

טרס ד.א בנייה מתקדמת בע"מ 052-9615995

טרקפאר בע"מ 072-3251119

י"ג ביננפלד חברה לבנייה בע"מ 08-9410985

י. אדי 2015 בנייה לוד בע"מ 052-5198519

י. אדיב את י. גוז בע"מ 03-5742170

י. אורבך ושות' (1964) בעמ 04-8818700

י. בזלת ואגרגטים בע"מ 04-6587935

י. ביבי ייבוא ושיווק בע"מ 054-6664430

י. גרינגראס שיווק (1994) בע"מ 03-5782613

י. ד. דקל קרמיקה בע"מ 03-5441185

י. ד. עבוד שבבי והשחזות בע"מ 04-9582067

י. חיים החזקות בע"מ 054-6942224

י. להב הנדסה בע"מ 04-6735121

י. מאור פיננסים בע"מ 052-7402000

י. מילשטיין - אדריכלות וניהול פרויקטים בע"מ 052-2216057

י. סלומון עבודות קידוח בע"מ 04-6339861

י. עמית מערכות בע"מ 052-2610595



י. שיפריס מהנדסים יועצים בע"מ 054-5230384

י. שמואל חב' לבניין בע"מ 03-6822201

י.א הנדסה ניהול וביצוע 050-4810274

י.א פרוייקטים 04-6480881

י.א. אבישי שיווק סיקרט קוסמטיקה 2011 בע"מ 03-6721867

י.א. אהובים פרוייקטים בע"מ 050-4621664

י.א. כספות בע"מ 03-6322322

י.א. ניהול והקמת פרויקטים ותשתיות בע"מ 054-2021238

י.א. ניס בע"מ 052-6400450

י.ב. ניר עגורנים בע"מ 09-8855994

י.ג.ל. שרותי מים בע"מ 04-6222111

י.ג.קבלן שיפוצים 054-7944411

י.ד שיפוצים 052-3765777

י.ד. זמיר חברה לבנין ונכסים בע"מ 04-8712725

י.ד. יבוא-קל בע"מ 077-2140101

י.ד. נגר בניה ושיפוצים בע"מ 052-2892661

י.ד. תעשיות עץ בע"מ 054-5333943

י.ה שיפוצים בע"מ 052-5605546

י.ה. הרציג השקעות וייזום (2010) בע"מ 08-6846006

י.ה.א.ס בנייה ויזמות בע"מ 052-5522100

י.ח בניה ושיפוצים בע"מ 052-5195725

י.ח. הארי גרופ בע"מ 050-3890030

י.ח.ד. עיצובים באלומיניום בע"מ 03-5588675

י.י פיצ נכסים 2015 בע"מ 058-6161616

י.י. אחזקות 077-7913133



י.י.א. אספקה ושיווק טכני 077-4011763

י.י.הבונים בע"מ 03-6021307

י.י.ש.א.מ הנדסה בע"מ 09-8622386

י.ל. בניה ושיפוצים 03-9389391

י.ל. כנפו עבודות עפר פיתוח וכבישים בע"מ 03-5460115

י.ל. פיר בנין ופיתוח בע"מ 050-4316200

י.ל.הלין איטום ובידוד 03-6528049

י.מ. אספקת אבן ושייש בע"מ 03-9271830

י.מ. ישראלי בע"מ 02-5335046

י.מ.נ.ש.ה פיתוח ותשתיות בע"מ 053-7527468

י.נ. סבאג' בע"מ 053-7340686

י.נ. פרץ שירותי ביוב בע"מ 072-2657729

י.נ.ט אחזקות 053-6666652

י.ס. ברגי העמק בע"מ 04-7790101

י.ס.ד.ל. הנדסה בע"מ 052-5935556

י.ע. ערבה יזמות והשקעות בע"מ 03-6313433

י.ע. שהם (1991) בע"מ 04-8722031

י.ע.ח. "בניה מתקדמת" בע"מ 04-9833930

י.ע.ר אינסטלציה סחר ר.צ. בע"מ 03-6824884

י.פ. אומנויות נירוסטה בע"מ 054-4910125

י.פ. רוני בר בע"מ 052-2977646

י.ק.ר בראשי בע"מ 09-7932115

י.ר.עבודות בידוד בע"מ 03-9604217

י.ש. אלומיניום 03-5081875

י.ש. שמיר יזום והנדסה בע"מ 04-9037231



י.ש.ר.א איטום ובידוד בע"מ 09-8844930

י.שריקי חברה לשיפוצים ובניה בע"מ 02-6712415

י.ת.ב. בע"מ 09-8987007

יא - שין עבודות עפר ופיתוח בע"מ 09-7491047

יא קידוחים 054-4775233

יאיר - פור מנופים בע"מ 077-3357335

יאיר אהרן )רוני( 09-7401394

יאיר דרורי 050-6357110

יאסין - פרזול ומסחר (2009) בע"מ 053-3600015

יאסין אחמד שאפע 052-7475079

יאסין בכרי בע"מ 054-6820778

יאסין גלאל - אלומיניום וקשתות זמר בע"מ 09-8743898

יאסין מחמד אסעד 052-6023172

יאסין מפעל שיש גרניט 050-6581556

יאסין ראפת מוסטפא 04-6419217

יבר הרוש חומרי בנין בע"מ 08-9251569

יג. בר תשתיות בניה ופיתוח בע"מ 054-2535549

יגאל גבאי 03-5618522

יגאל נדיר צנרת בניה ופיתוח בע"מ 053-7301850

יגר רז 04-6273822

יהב שלום ובניו תריסים ומסגרות 053-7766213

יהודה בן שושן נכסים בע"מ 04-9928252

יהודה גדרות בע"מ 052-8266190

יהודה גורגי ובניו 04-8442579

יהודה הלוי יזמות ובניה בע"מ 050-9376067



יהודה מתתיהו 054-9294896

יהודה רחמים חברה לבנין בע"מ 02-6426652

יהודה שיפוצים 054-5718316

יהושוע יהודה 04-6531398

יהלום שיפוצים 054-6694881

יואב סוברה 08-9492164

יובל אלון (פרוייקטים בנדל"ן) בע"מ 04-8744234

יובל הנדסה בעמ 04-8114040

יובל שיווק מוצרי בניה 04-8735595

יובלים (יובל) קבלנות והנדסת בניין בע"מ 03-5278668

יובלים בניה ושיקום 054-4267027

יוז ביצוע בע"מ 08-9436970

יוזמה אלונים תכנון נהול וביצוע בע"מ 077-5302059

יוזפוביץ' גנאדי 054-2040728

יוחאי אליהו 03-7516982

יוליאן שרמן זיווד אלקטרוני בע"מ 04-9559000

יומטוביאן יוסף 03-6884072

יונה חדד ואחיו נכסים והשקעות בע"מ 050-5702507

יונה ימין כרמל 054-7610163

יונה שאול 03-5052557

יוניברסל מתכת בע"מ 052-7457864

יונייטד סחר 2000 בע"מ 09-7967314

יונירום אלקטרוניקס בע"מ 09-7498330

יוסי זמיר בע"מ 050-5202659

יוסי מימוני 03-9211062



יוסי מנעולים 03-5053745

יוסי עמר 054-5904080

יוסי פלור בע"מ 052-8612141

יוסף בלישה אלומיניום וזכוכית בע"מ 050-2841426

יוסף בן אדם 050-5325780

יוסף ברעם הנדסה ובניה בע"מ 050-8880880

יוסף דחלה לבניה בע"מ 04-6519591

יוסף דניאל 08-9350719

יוסף חורי יזמות 2000 בע"מ 04-8529073

יוסף יצחק 04-9920274

יוסף נסראלדין ובניו בע"מ 04-8396360

יוסף עבדאללה מוחמד 054-3006474

יוסף קוספל 050-5489407

יוספי יוסף 050-5264850

יוספיה יזום ובניה בע"מ 050-9109501

יוקדי בנייה והנדסה 02-5852194

יוקה שיפוצים 054-4788060

יורי זוסמן 03-9317479

יורם כהן הנדסת בנין ובטיחות 02-6222162

יורם מלכימן 054-9984268

יורם רג'ואן (החזקות) בע"מ 09-7400860

יורם רהב - מונפר בע"מ 03-9569933

יושאי חומרי בניין בע"מ 02-5371288

יזאבכי זיאד 050-8480870

יזדי משה שמואל 050-7216464



יזהר אולשה בע"מ 03-9733332

יזי חזי 052-3387874

יזן חומרי בנין בע"מ 077-8858004

יחזקאל אהרון (כמיפרוד) דבקים וחומרי איטום בע"מ 08-9564000

יחזקאל בן צור בניה והשקעות בע"מ 03-6737647

יחיא אליאור 054-2039020

יחיא חאלד 050-8653831

יחיא חכים עיסאם 052-4232813

יחיעם שיפוצים ואחזקה בע"מ 052-2519613

ייעול שיטות בניה מתקדמות בע"מ 03-9337889

יכימוביץ סוויסה בע"מ 03-5744266

ילדז בניה ופיתוח בע"מ 052-7332393

ילוסטון בע"מ 050-8316265

ים אחזקות ש.ר. בניה ושיפוצים בע"מ 04-6732174

ים גרופ 054-7774176

ים רפאל - בניה ופיתוח בע"מ 04-6081888

ימין עופר 052-8881717

ימיני בעז 077-5340894

ינאי ואוראל יזמות ונדל"ן בע"מ 050-7459250

יניב דרומי פיתוח והשקעות בע"מ 09-7965275

יניב פרוייקטים 050-5694942

ינקי עבודות ימיות בע"מ 09-9515335

יס. דור פאוור בע"מ 052-4871140

יסודות הברזל בע"מ 050-2816311

יסודות צור בע"מ 02-9996611



יסעור 2000 02-5337290

יעד חב לפתוח גבעתיים בעמ 03-7315184

יעד שיפוצים 054-2387878

יעיש אילן 08-9202342

יעקב דרור 050-3306005

יעקב ובניו 09-7404982

יעקב יצחק 052-8403400

יעקוב שוויקי ובניו בע"מ 02-6289265

יעקובוב סבטלנה 03-9508537

יעקובוב סבי 050-6314311

יעקובי 054-3000913

יעקובי יגאל גגות ומבנים בע"מ 03-9690296

יעקוביאן יעקב 052-5557992

יעקוביאן קמביז 054-4618221

יעקוביאן שם-טוב 052-2471373

יערה חומרי בנין 04-8344727

יפעת מכרזים בע"מ 03-5635000

יפרח חיים חברה למסחר בע"מ 03-5533976

יצחק אברהמי שיפוצים בע"מ 050-8666166

יצחק גואטה בע"מ 03-9348574

יצחק דדש בנייה וקפה 02-6426780

יצחק כלפון 04-6334619

יצחק עמנואל ובניו בע"מ 050-5396152

יצחקי ברק 053-2202370

יצחקי מטי 03-9772395

יצירה ועץ בע"מ 04-9510974



יצירה נ.א.י.ה. - חברה לשירותי פיקוח ניהול אחזקה ויזום פרוייקטים בבניה בע"מ 054-4282893

יקובוב דניאל 054-2477427

ירדן נחמיאס יזמות בע"מ 050-6966891

ירום דוד חברה לבנין ייזום והשקעות בע"מ 09-7748457

ירון תמיר 03-5364908

ירוק פרויקטים אורן&עומר בע"מ 054-8188370

יריב שדה 050-5688088

יש-אל מפס בע"מ 077-4217968

ישגב סוכנויות יוסף בע"מ 03-6597453

ישי עבודות פינוי עפר ותשתיות 054-7864621

ישי שניר 09-8992148

ישיר לקבלן בע"מ 054-2211002

ישירות - שיפוצים ואחזקה בע"מ 08-9221088

ישקול סחר בע"מ 08-8565357

ישר אברהם 077-5537817

ישר לבניין בע"מ 053-6215358

ישר עיצובי בטון בע"מ 052-3100500

ישראטק הנדסה והשקעות (2003) בע"מ 03-5615114

ישראל דרנגר עבודות אלומיניום בע"מ 053-3164163

ישראל כהן - מחסני עץ ורעפים בע"מ 08-9431636

ישראל ציוני 050-5750279

ישראל קרגו לוגיסטיקס (אי סי אל) בע"מ 03-9777333

ישראל קריב אחזקות בע"מ 052-2241111

ישראל שמואל יעקב 02-5384385

ישראלי אברהם 03-6822597



ישראמרין בנייה מודולרית בע"מ 1800-260160

יתיר אבן מהטבע בע"מ 03-6500435

כ.ד.מ. בינוי ופיתוח בע"מ 050-5405634

כ.דניאל 050-2621838

כ.ח. ח'אלד להשקעות בע"מ 052-5875552

כ.מ. אחזקות כבישים בע"מ 050-4330055

כ.מ. סלאמה יזמות עסקית בע"מ 04-9914444

כ.מ. שיפוצים בע"מ 052-5236642

כ.ס זבולון-מתכת ובנייה בע"מ 04-6014228

כ.ת.ר מהנדסים לבניין ופיתוח בע"מ 04-6518610

כאלדי עאטף בע"מ 04-6554535

כאלותי אחמד 054-4864213

כאמל מנסור עבודות עפר 050-2148204

כאמל סרחאן לבנייה בע"מ 04-6781563

כביש ישר חדש בע"מ 050-3224628

כהן אברהם 02-6480958

כהן אברהם 052-5678087

כהן אהרון רוני 052-2696967

כהן אמיר 052-8789977

כהן ארזי בת שבע 09-7459500

כהן אריה 04-6397306

כהן בניה ושיפוצים 052-3964943

כהן ברק 050-5969484

כהן דוד 03-5562068

כהן דוד 052-4525559



כהן דרור 02-6565285

כהן חיים 052-2722853

כהן חיים 04-8371926

כהן יהודה בריכות שחיה 02-6794919

כהן יום טוב 03-6835017

כהן יוסי 052-3060068

כהן יוסף 052-2533339

כהן יעקב - עבודות הנדסה בנין ופיתוח בע"מ 04-9884156

כהן יעקב אליהו 052-8732722

כהן יעקב ראובן 08-9458092

כהן יפה 050-5369690

כהן יצחק 03-5587920

כהן ישראל יעקב 054-6616293

כהן מבנים ניידים 050-7602940

כהן נתן 03-6311871

כהן סולאל נועם 052-8610330

כהן סלומון 04-6657284

כהן סנטר ציוד טכני בע"מ 04-9888318

כהן פלס בע"מ 050-9597716

כהן ציון ומשה - צ.מ. עבודות הנדסה ופיתוח 050-7399409

כהן קובי 050-4333317

כהן ראובן 054-8178803

כהן רונן בניה ושיפוצים 09-7494876

כהן שחר 054-9983382

כהן שמעון 050-5503355



כהן ששון ציוד טכני בע"מ 03-5011024

כוהנה יוסף 03-5323169

כוורת המרכז למוצרי בניה ובית בע"מ 09-9707000

כוח 461 בנייה ושיפוצים 052-5894141

כוכב האינסטלציה 052-5351056

כוכבי מנדא בבניה בע"מ 052-4422655

כוכבי הגלבוע בע"מ 054-7909511

כוכבי עמנואל 052-2518274

כוכבית נצרת בע"מ 04-6566529

כורה וגל 09-7483469

כחלון אמיר )נסים( 050-5753261

כחלון הרצל 09-8998529

כחלון יעקב 050-6842562

כטיב גמאל מחמוד 04-9988667

כיואן בהאא 054-5877407

כיוף וואפי 04-8390434

כיופים 04-6547956

כל - פרופיל בע"מ 03-5565869

כל אנרגיה 08-9471989

כל בו זכוכית 09-8357711

כל בו חומרי בנין 08-8594862

כל בו יבוא ושיווק סטוקים בע"מ 02-5813095

כל בו לבנין 08-9463688

כל בו לה גרדיה בע"מ 03-6872211

כל בו מרט 03-9504217

כל בו קרויס 02-5001602



כל גג 050-2471171

כל כלי אספקה טכנית בע"מ 04-8767299

כלבו דוד - טמבוריה 03-5743365

כלבו התאומים אינטרנשיונל בע"מ 04-6351618

כלבו חשמל לין טייבה בע"מ 09-7993749

כלבו לבנין 03-9090390

כלבו ניסתאני אהרון 03-5495993

כל-בו תריס אלי בע"מ 052-5464555

כלכלית המגזר בע"מ 04-6282622

כלל סאן בע"מ 09-9612558

כלפון שלמה 050-2999296

כמאל מערכות צנרת 054-7113152

כמו בטבע בריכות טבעיות בע"מ 072-3930390

כמיטל אחזקות בע"מ 03-5616316

כמיל ללאוי לבניה בע"מ 04-8704144

כנאנה אבראהים בן מוחמד 050-7991257

כנאני סלים 052-5022247

כנעאן חאלד 054-9772791

כנעאן מוחמד 052-3241461

כנעאן מנצור מונדר 052-5308094

כנפו ליאור שמואל גבר 077-7017644

כנרת יוסף 03-9388056

כנרת יזום והשקעות 1900 בע"מ 04-9997350

כסיף רונן 052-3644823

כספו חברה לבנייה ושיפוצים בע"מ 02-5814218



כפיר אליהו חברה לבניין בע"מ 052-4775775

כפיר גרופ קידוחים בע"מ 050-4456787

כפר הסלעים 08-8592299

כץ אהרון 03-5445014

כץ שרון 052-4514020

כרומגן שער העמקים (2000) בע"מ 074-7110298

כרים עבודות קבלניות וכח אדם חברה בע"מ 054-2382191

כרכוכלי שלמה 03-9221367

כרם ג'ורג' בע"מ 04-6578473

כרם ג'ריס 054-6533667

כרמור טכנולוגיות בע"מ 03-5598989

כרמי חומרי בנין 052-2792418

כרמי יוסף 03-5713261

כרמי יצחק 054-6201963

כתב עוזי 052-2792655

ל.א מדגם - ניהול פרויקטים בע"מ 072-2309723

ל.ב. עסלי הובלות ועבודות עפר בע"מ 053-7781676

ל.ו. הכל לבנין 04-8448522

ל.ח. חרש מתכת יהוד בע"מ 03-5366119

ל.י. סיקס בע"מ 03-6128989

ל.ל קרן הקמה ופיקוח בע"מ 03-6762115

ל.מ. אקסטרא ( 2011) בע"מ 03-7414638

ל.מ.אספקה טכנית 03-6020600

ל.פראג' ובניו בע"מ 04-6519041

ל.ר.ג ושות' 04-9573719



לאגו מאן בע"מ 052-8790043

לאה אפרים 052-8702805

לאוניד קוגן 04-6964335

לאור אלון 08-9550137

לאור אנרגיה (1993) בע"מ 09-8912232

לאמיקו בע"מ 09-7412657

לאס- אולס השקעות בע"מ 04-6726543

לארטק הנדסה בע"מ 08-9443560

לב איכות השירות בע"מ 052-3293085

לב העץ בע"מ 08-9348896

לב עבודות מתכת 03-5515107

לב שאדי הנדסה ובניה בע"מ 050-9552412

לביא בתנועה 050-2166649

לבידי בוקטוס בע"מ 09-7480001

לבלוב אורי 03-5594450

לברון הנדסה בע"מ 04-8767794

לדאוי ראזי 050-8186603

לדיקו ליפט בע"מ 03-9630060

להב בריח בע"מ 054-4775333

להב פרויקטים 03-5084379

להבות שירותים בע"מ 03-6505420

להיט מערכות בע"מ 03-6776606

לואבנה סעיד סובחי 052-4856642

לוגית ע.ד. בע"מ 054-7406146

לוגסי חומרי מחצבה בע"מ 02-9952996



לוגסי ציון 054-4791690

לודריק שמעון 052-2542331

לוזון אברהם 03-6816233

לוחות רודוב בע"מ 03-9643003

לוי אבי 09-7494704

לוי אברהם זגגות 03-9305947

לוי אהרן 03-6510459

לוי אילן 050-4223256

לוי אלון זרובבל 052-8555571

לוי דניאל 053-3333918

לוי דניאל 054-6572505

לוי זכריה 04-6201604

לוי חיים שירותי צנרת בע"מ 050-8870022

לוי יהושוע 050-7780733

לוי יצחק חיים 052-2234743

לוי מאיר 02-5872555

לוי מאיר יעקב רחמים 050-2643864

לוי נוריאל ובניו בע"מ 04-8660727

לוי פרופיל עץ בע"מ 08-9412936

לוי צ'לבי בע"מ 03-6338343

לוי שמואל 03-5054048

לויאה הדס בע"מ 08-8680840

לויט רוטנברג 04-6515067

לויטקס סנפיר (95) בע"מ 03-9625001

לוין ברזל בעמ 08-8571177



לויס תותרי ובניו בע"מ 04-6001198

לולה קידוחים בע"מ 052-5202098

לולו שמעון 050-5296549

לונגו הנדסה בע"מ 054-4911182

לונדון ישראל נישה 054-5808757

לוסב ויטלי ונסרולייב פרחד 050-7141448

לוסקי גיורא בע"מ 03-9600838

לושי אברהם חיים 052-2509010

לזרוס אמיר 08-9469445

לזריאן דוד 03-9389391

לחיאני שמעון 08-8602265

לחמים - מאפייה ואספרסו בר בע"מ 03-5618111

לטיסיה הרץ בע"מ 055-9964535

לטיף ג'וזיף 054-2447033

לי דניאלס החזקות בע"מ 03-6991900

ליאונרדו מוצרים לאמבט בע"מ 03-9160591

ליאור גבעות עולם בע"מ 050-7343035

ליאור גידור אתרי בנין 050-7575570

ליאור חסיד 050-5444365

ליאור קסיאלי 052-2586942

ליברטי גיא 050-2831113

ליגה תשתיות וכבישים בע"מ 02-5701020

ליד טיימס 08-8699223

לידור קוסמטיקס 054-6337483

לידסאן ישראל בע"מ 04-9081776



ליוה שרותים ואחזקות בע"מ 077-7041221

ליטמן אבי 050-5366838

ליין דור 04-9040058

לייס לינג'רי בע"מ 03-7955617

לימור סטודיו לכלות 052-2811808

לינוי בניה ותשתית בע"מ 02-5870918

לינום בע"מ 09-7664440

לינכר אסי 052-3981321

ליס גל 052-8310789

ליפוף החורש ד.וו.טי בע"מ 04-6469421

לירון ישורון 054-6401029

לירן אחזקה ושיפוצים 054-8152624

למטור בניה ופיתוח בע"מ 050-5290823

לנדאו אברהם 058-7272255

לנדאו ניר - פרויקטים 050-9464567

לנדאו עמיקם 050-5207601

לניאדו שיפוצי מבנים פנים - חוץ בע"מ 03-9627601

לסיכו באנבאו סולל בונה 03-6301111

לסיכו זוקו מיזם משותף 03-5505453

לסיכו-בניה בע"מ 03-5505453

לסר דביר 054-4249044

לסרי יובל 077-7090785

לסרי שרון 077-3318770

לקס אבי 04-8724736

מ בריכות מערכות סינון 054-5841453



מ. אלאנואר סחר והובלות בע"מ 054-7598968

מ. אמיר להובלות ולקבלנות כללית בע"מ 02-6724106

מ. ברדוגו שרותי חשמל בע"מ 04-8760238

מ. גולד יבוא ושיווק בע"מ 09-8637638

מ. הולצמן עמילות מכס (98) בע"מ 04-8623987

מ. הייכל חומרי בנין 050-7442484

מ. כפרי בע"מ 03-5583020

מ. מיכאל חלקי חילוף בע"מ 03-9037777

מ. מיכאל ציוד הנדסי (1992) בע"מ 03-9037777

מ. נ. ל מגבות נקיות לישראל בע"מ 03-6820040

מ. נגר תקוני אוניות בע"מ 04-8417012

מ. נס הפקות בע"מ 09-8990337

מ. סלימאן השקעות וקבלנות בע"מ 053-4469929

מ. סללאם בע"מ 052-2692454

מ. סנונו ובניו בע"מ 04-9966661

מ. שאער ושות' 052-2691624

מ.א חורש 050-5525280

מ.א מובילים אנרגיות מתחדשות שותפות מוגבלת 03-9008700

מ.א מחיצות גבס 050-2889438

מ.א מיטב הקונסטרוקציות בע"מ 09-8997955

מ.א משאבות חול 050-7268925

מ.א. אשר בניה בע"מ 08-6630808

מ.א. ג'בארין בוני המרכז הנדסה ובנייה בע"מ 052-3334005

מ.א. חורש קבלן בניה ושיפוצים בע"מ 050-8216461

מ.א. ידי זהב ליזמות ובניין בע"מ 050-8922567



מ.א. עליאן בע"מ 02-9911044

מ.א.ד יזמות אקולוגית בע"מ 04-6903905

מ.א.ד. אל-רם שערים בע"מ 04-8741014

מ.א.י הנדסה ע.צ. בע"מ 074-7040500

מ.א.י קשת אומנות הבניה השיש והאבן בע"מ 050-6650053

מ.א.יו הנדסה פרויקטים ויזמות בע"מ 050-9448570

מ.א.ל.מ. מוצרי איכות לבניה מתקדמת בע"מ 04-8414408

מ.א.מ הכרמל הנדסה ובניה בע"מ 04-8394898

מ.א.מ. וינברג-הירש (1968) בע"מ 03-5616452

מ.א.ר אלומיניום והרכבות (מ.א.ש) בע"מ 050-3062580

מ.א.ר הנדסת חשמל בע"מ 04-8660302

מ.א.ת. חברה חקלאית בע"מ 04-6769470

מ.אדן לשיווק ומסחר בע"מ 04-9943136

מ.איפרגן 03-5592241

מ.אספלט (2003) בע"מ 02-5330164

מ.ב עבודות בנייה ושיפוצים בע"מ 054-2191986

מ.ב.א לוגיסטיקה בע"מ 04-6584916

מ.ג. פרידום השקעות בע"מ 052-9401113

מ.ד המוביל בע"מ 050-9320800

מ.ד פלדמן 08-9468447

מ.ד שיפוצים מדר ארז 053-5572347

מ.ד. שילת בניה ופיתוח בע"מ 02-9922726

מ.ד.מ. חברה לבנין ופתוח בע"מ 052-2448336

מ.ד.נ. עבודות צנרת מיזוג ושיפוצים בע"מ 050-7998811

מ.דוכי יבוא ושווק (1975 ) (2009 ) בע"מ 04-6749666



מ.ו. טופז עבודות בניה גמר ושיפוצים בע"מ 052-8117698

מ.ז.מ ברזל לבנייה בע"מ 052-2828061

מ.ח מיזוג אויר ושיפוצים 052-8170210

מ.ח. גבאי אחזקות בע"מ 054-5366329

מ.ח. רמות בניה ופיתוח בע"מ 04-9997019

מ.ח. תריסים וזכוכית 03-6767511

מ.ח.ע. הנדסה אזרחית בע"מ 050-8674200

מ.ח.ש. חברה לבנין ופיתוח בע"מ 09-7743447

מ.ט. אבן השקעות בע"מ 054-4465364

מ.י ג'וד הובלות ועבודות עפר בע"מ 052-7028165

מ.י. "גור" חברה לבנין ופתוח בע"מ 04-9001420

מ.י. דביר בע"מ 08-9389310

מ.י.ד. הנדסה ופיתוח בע"מ 03-9224297

מ.י.ר.ש. השקעות בע"מ 050-5210423

מ.ל דרור הנדסה ובניה בע"מ 054-4455218

מ.ל. דלת עץ בע"מ 03-6023004

מ.ל.ט. טכנולוגיות לתשתיות בע"מ 03-6410713

מ.מ. טאטור בניין ושיפוצים בע"מ 052-6462642

מ.מ. נפאפעה 04-8726444

מ.מ. עטון לעבודות בניה ושיפוצים בע"מ 050-5505950

מ.מ.א בני אבו רומי חומרי בניין בע"מ 050-7235035

מ.מ.י. הובלת דלק בע"מ 054-2454003

מ.מ.כ השקעות ותיירות בע"מ 054-4901237

מ.מ.מ עבודות גבס ועץ 054-6392714

מ.נ. אלנדאף תשתיות ופיתוח בע"מ 050-3295776



מ.נ. רפאל הנדסה בע"מ 052-4494915

מ.נ.א שיווק ומסחר בע"מ 050-7451764

מ.נ.ע. חנין לעבודות שיפוצים בע"מ 09-7930717

מ.ס פרופילי המוביל 04-8583503

מ.ס. בני סוהיל בע"מ 054-8381169

מ.ס. דוקטור חממות בע"מ 054-7680644

מ.ס. דעבוס בע"מ 050-7709129

מ.ס. פסגת הבניה והשיפוצים בע"מ 054-4900550

מ.ס. שיווק חומרי בנין בע"מ 050-4455520

מ.ס.ע. אחזקות מבנים בע"מ 052-6277387

מ.ע בניין ושיפוצים בע"מ 052-6839195

מ.ע לריהוט משרדי 054-7877601

מ.ע פרפקט דיזיין 052-8686221

מ.ע. אבו מוך קידוחים 050-7256144

מ.ע.א ביצוע ופרויקטים בע"מ 04-6600950

מ.ע.ח.ע לבניין ושיפוצים בע"מ 050-8263821

מ.ע.מ החלקות בטון בע"מ 054-4730493

מ.ע.נ שיפוצים 052-8211064

מ.פ. מרכז הפרזול בע"מ 04-9502522

מ.פ.ה. הנדסת חשמל בעמ 03-7519146

מ.צ.מ. מרכז ציוד מסחרי בע"מ 03-5588150

מ.ק. עבודות מעטפת חיצונית (2001 ישראל) בע"מ 02-6523399

מ.ר. חומרי בנין והובלות בע"מ 03-6827078

מ.ר.ז הובלות וחומרי בנייה בע"מ 052-6364666

מ.ר.מ.ר. חומרי בניין בע"מ 04-6319111



מ.ר.נ שיפוצים וחציבות 052-4088861

מ.ש. פרונט ליין ניהול ובניה בע"מ 052-6969681

מ.ש. רימקס מובינג בע"מ 052-8555388

מ.ש.א.ב חי בע"מ 052-8838454

מ.ש.מ. אחיסמך עבודות עפר ופיתוח בע"מ 08-9291819

מ.ש.ר עבודות עפר ופיתוח - שלומי אלגלי 050-5616316

מ.ת.א תעשיות בע"מ 050-5219153

מ.ת.ט איכות ושירות 052-2542989

מ.ת.י פיתוח ותיעול בע"מ 04-6040511

מאגמאטופ בע"מ 02-6522160

מאהר ג'אבר לעבודות תשתית ופיתוח כבישים בע"מ 052-4817252

מאור את אופק בע"מ 04-8660160

מאור בן חיים עיצוב הבית בע"מ 04-8502250

מאור דקורציה ושיפוצים בע"מ 054-5570735

מאור מיכון והנדסה בע"מ 058-7871100

מאזן ע.מ.ו. 2013 בניה ועבודות גמר בע"מ 050-5559960

מאיר אבינועם גימורי בניה בע"מ 077-3243775

מאיר אמנון 054-3973303

מאיר את מאיר ספקי אינסטלציה בע"מ 054-4504406

מאיר ברטשניידר חברה לבנין בעמ 050-5330510

מאיר הרוש שיפוצים 050-3817104

מאיר עמר 08-8597896

מאיר רם - נועה בע"מ 054-4766330

מאלפלסט בע"מ 03-6520773

מאמון מוסא בנייה ושיפוצים בע"מ 04-6260212



מאסטר פלוס מרכז קבלנים לשיפוצים בע"מ 04-8700210

מאסטרו אלומניום בע"מ 04-6221773

מארטים בע"מ 077-5070508

מבט לחלון בע"מ 052-2265068

מבנה יסוד - חברה לבניה וניהול פרויקטים בע"מ 052-6747049

מבנה עוז 04-9808510

מבתים ליאור אסולין בע"מ 050-5610752

מג'אדלה תעשיות מתכת בע"מ 04-6384228

מג'ד איכות הבניה בע"מ 050-5275690

מגד הנדסה בנאית מתקדמת בע"מ 04-6305868

מגדוב מוניב 054-6511307

מגדל החרמון בע"מ 04-6871009

מגדל וצריח בניה ופיתוח בע"מ 054-8121611

מגדלי טראנגו בע"מ 054-4667730

מגדלי כרם עכו בע"מ 058-5885505

מגוון לבית 03-6053328

מגוון שירותים- פולמן 050-5900155

מגורים א.ב. 2001 (1995) בע"מ 09-7416603

מגזל למסחר בע"מ 04-6989795

מגידיש יאיר 08-8504252

מגן גידור אחזקות בע"מ 053-7730221

מגן שמש - פתרונות מיגון וציפוי בע"מ 02-6429580

מגנזי בטון בע"מ 073-2004945

מגשימים חממות בע"מ 054-5684103

מדגר - ציפוי אביזרים בע"מ 08-9227584



מדה פלור בע"מ 09-8655982

מדיסון הנדסה בע"מ 054-4290466

מדר זכריה-שפוצים 88 09-7485170

מדש אלומיניום-שחר יניב 053-6541743

מהנדס דוד דוד - ביסוס מבנים בע"מ 09-9588808

מהראן נג'ם 050-8454751

מובארכי ג'האד 052-8087590

מובדא יוסף סאטי 050-5325779

מובילי דקלים 1993 בע"מ 08-9340794

מובילי העמקים בע"מ 050-5299801

מובילי הרי יהודה ציוד כבד - גולד הנדסה בע"מ 02-9919990

מובילי ראש פינה עבודות עפר 1984 בע"מ 04-6187040

מוגנדף האני 054-9446216

מוגרבי עמאר 09-8788590

מודוטק מערכות מתקדמות בע"מ 04-9919977

מודולוקס 052-4598280

מודולר אקספרס בע"מ 052-8272079

מודולר הנדסה בע"מ 052-3467846

מודל אלום נ. סטאר בע"מ 04-6311640

מודל האוס בע"מ 1800-800655

מוזס רונן 08-9151528

מוחמד דחאברה 050-7847008

מוחמד חוריה אחזקה ושמירה בע"מ 050-2902067

מוחמד כנעאן 04-9580286

מוחמד מסרי 052-7728253

מוחמד סויד 054-5705802



מוחמד סלים עיסא ובניו בע"מ 04-6517472

מוחמד עואד 04-9941102

מוחמד עסאף 052-3191110

מוחסן מוהנד סולימאן 054-5598603

מוטו מדיה בע"מ 055-9663265

מוטי הספקת בטון בע"מ 050-5311231

מוטי עברי גינון ופיתוח בע"מ 04-9884301

מוטי פלד ובניו - חברה לעבודות ביוב. מים ניקוז בע"מ 054-2540811

מוטיב הנדסה - ניהול וביצוע עבודות בניה פיתוח תשתיות והשקעות בע"מ 03-9235586

מויש בע"מ 03-6418640

מולאי קרמיקה 04-9963163

מולטי דורלוק בע"מ 04-6376661

מוליחי דקל 054-7878685

מולרם מתקני הרמה - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ 04-6511150

מולרם-מתקני הרמה-מולדת 04-6511150

מונדר מהנד 04-8392836

מונום בע"מ 08-9256781

מוסא גידול שדה 050-9895112

מוסא עטייה עבודות גבס ושיפוצים בע"מ 02-9903930

מוסאי משה 052-6460650

מוסטפא בילאל 050-5205302

מוסטפא מועאד 053-5466345

מוסטפא פואז נמר 052-4447485

מוסלוי רוני 050-5261317

מועאד שיפוצים 052-4493681



מועדי פרופילי ירכא בע"מ 04-9965935

מועין ומרואן עיצוב גבס ושיפוצים בע"מ 052-8234227

מועלם אליהו 052-4599475

מוצרי בטון שפיר 1985 בע"מ 04-8720067

מוקארי מוחמד 04-6898101

מוקד מכשירים מדוייקים בעמ 04-8729747

מוקלשה אמיר בשארה 050-7710963

מור אהרון 04-9922936

מור אלון יצחק 054-6217217

מור חברה לשווק מוצרי בניה (1992) בע"מ 03-9024440

מור רוני 053-2555430

מוראד כארם 050-4410918

מוראן קבלנות והנדסה (1982) בע"מ 03-9349111

מורגן מיכאל 04-6561456

מורדוב מרדכי 052-7523366

מורדוש ברגים ואומים בע"מ 04-8263037

מור-דוש ניהול פרוייקטים בע"מ 04-9001420

מורדכוביץ רפי 052-2503680

מורוויז פתרונות לוגיסטים בע"מ 04-8758608

מור-טק טכנולוגיות בע"מ 09-8914222

מוריה שרותי נקיון אחזקה ושמירה בע"מ 04-8217730

מוריס אגבבה קבלן בנין בע"מ 03-6241040

מורן פרויקטים ויזמות בע"מ 02-6272991

מורנו אלי 09-8824256

מורעי חאלד 052-3132304



מושלב הובלות ומנופים בע"מ 054-7947419

מושלב עפיף 050-5649963

מז"מ טכנולוגיות בע"מ 04-9502666

מזאריב ואיל בן חמיס 052-5676122

מזונית י. ש. ר. ל. בע"מ 03-9029820

מזרחי דוד דודו 08-9405233

מזרחי יוסף 050-8117682

מזרחי יורם 050-4445908

מזרחי יצחק 02-5333866

מזרחי מרדכי 050-5661181

מזרחי מרדכי חיים 03-5052241

מזרחי פרגולות 050-7647965

מחאג'נה פאיז חסן 04-6111715

מחאמיד אחמד 050-3499828

מחאמיד בלאל חסן 054-6764160

מחאמיד מאהר מוסטפא עווד 050-5267928

מחאמיד מחמוד 04-6968918

מחאמיד מחמוד סעיד 052-4241820

מחאמיד מחמוד עלי 053-8226293

מחאמיד עבד אלמונעם 050-7819690

מחאמיד עבדאללה חוסיין 050-4666321

מחאמיד עלא מוחמד 04-6265154

מחאמיד עמאד מוחמד 052-6522463

מחאמיד פיראס 053-2213910

מחמד עלי מחמד 052-4289938



מחמיד זכי כסאב ושות' 052-4561434

מחסני המחסנים ישראל 08-9216446

מחשוב ותקשורת 050-7366260

מטאליק אספקה טכנית בע"מ 08-9224880

מטאנס מטאנס 050-4778888

מטבחי חן ד.ג.ש. בע"מ 03-5798579

מטבחי ליאלו נגרות בע"מ 052-4379843

מטור אחזקות תשתיות וכבישים בע"מ 052-4257232

מטליום בע"מ 03-5596468

מטר מוחמד 050-7989050

מטרופוליס איטום ובידוד בע"מ 09-8334193

מי און - איכות הסביבה חדרה (2002) בע"מ 077-7041611

מי בקעת הירדן - אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ 02-9946609

מי ברק תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ 072-2240801

מי גבעתיים - מפעלי מים וביוב בע"מ 1800-800814

מי גולן - אנלייט ניהול בע"מ 03-9008700

מי העמק 2000 בע"מ 04-6454225

מי השרון 84 בע"מ 08-6276540

מי רקת טבריה בע"מ 1800-807777

מי ש.א.ם לצנרת בע"מ 04-6011660

מי תקווה בע"מ 1800-804080

מי"ב פלס איטום (2014) בע"מ 03-6942701

מיאטוביץ בע"מ 04-6224602

מידד פתרונות בניה בע"מ 03-9102722

מידה טובה בניה והנדסה בע"מ 02-6781645



מיזוג מושלם 053-5720307

מיזומי בע"מ 03-9652941

מיזם משותף זובלין יגר 03-6135830

מיזן יעקב 050-4512108

מיטב - טק בע"מ 03-9626462

מי-טל הנדסה ושרותים בע"מ 04-8728991

מייאילוביץ איגור 054-6333335

מיילירון הנדסה בע"מ 054-8019201

מייקאובר 23 בע"מ 03-5100730

מיכאל אורמן 04-8516225

מיכאל ניסים 050-5254238

מיכה-טל עבודות עפר בע"מ 054-8121121

מיכשור העמק בע"מ 04-8480511

מילניום 3 יזמות שיווק והשבחת נדל"ן בע"מ 052-2431394

מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ 03-5181558

מים - וגן בע"מ 052-2613456

מים בשפע 052-5221820

מימון מתן 050-6666856

מימי מבואות ירושלים - אגודה חקלאית מרכזית שיתופית בע"מ 02-9911679

מיסטר ספרינקלר ישראל בע"מ 04-6220022

מיסטר פיקס עבודות 052-3000201

מיסטרל תעשיות מתכת 052-2071010

מיסקו פרויקטים בע"מ 04-8501233

מיקולסקי מיכאל אריה 052-3639241

מירון עוזי 052-4747132



מירון ראובן עבודות ציבוריות בע"מ 052-3730813

מירי קולן פיסול סביבתי 04-6772778

מירקל יבוא ושיווק ציוד עזר למוסכים בע"מ 03-9217025

מישב קידוחים בע"מ 050-5217561

מישירקי חוסאם בן ברג'ס 050-7359028

מכאלי דוד 054-6543852

מכלוף אורי 050-5253507

מכלוף אליאור 053-5380052

מכלוף ציון 04-9806729

מכרות בזלת בע"מ 050-5351257

מלאכי אמיתי הובלות בע"מ 03-9384550

מלודי סחר בע"מ 03-9396003

מלודי שיווק חומרי בניין בע"מ 050-5307878

מלחם חאלד 054-5972909

מלחם חיתוך להבה וכיפוף בע"מ 050-6563982

מלט הר טוב בע"מ 02-9901229

מלך השערים בע"מ 03-5529990

מלכה איטום 054-6694003

מלכה יניב ישי 050-2833369

מלכה שלום 09-7406507

מלכי בנייה בע"מ 08-6718972

מלכיאל דוד בע"מ 03-6832571

ממגד ארץ הגליל בע"מ 04-6732067

ממן יעקב 02-5852872

מנדל בורקו בעמ 04-8776565



מנוסה שיווק בע"מ 03-6503100

מנופי יהודה פנחסי בע"מ 08-9154999

מנטין גבי 08-9247405

מנסור סופיאן עפר והובלות 050-5211971

מנצור איהאב בע"מ 054-6913396

מנצור עבודות גינון ופיתוח בע"מ 050-7261976

מנצר את רמי בע"מ 02-6797660

מנשה אליהו 052-4224262

מנשה גדעון 050-5350996

מנשה שקורי חברה לבנין בע"מ 03-6517928

מסאלחה עבד אלחכים 050-4530139

מסאם השקעות בע"מ 052-8753713

מסארוה עדנאן אחמד אסעד 050-4877375

מסגרות ושיפוצים אשואל בע"מ 03-9388124

מסגריית (ס.פ.) ספיישלייזד בע"מ 03-5335393

מסגריית 2000 03-9396354

מסגריית גולן 04-8422724

מסגריית מירי 04-6870166

מסגרית דאוד בע"מ 04-9973576

מסגרית הדר 08-9475297

מסגרית ניב שדה 04-6367917

מסילות צבר חשמל סולארי שותפות מוגבלת 052-3419841

מסן ניסור וקידוח בטון בע"מ 077-4662473

מסעוד נחמן ובניו בע"מ 052-4350098

מסקן הנדסה ובניה בע"מ 04-6783904



מסרי זיאד 054-8132910

מסרי כארם עבודות קבלנות בע"מ 050-9393777

מסרי תשתיות גז בע"מ 053-7244670

מעגן - עבודות ימיות וצלילה בע"מ 04-8664519

מעונית הנדסה אזרחית בע"מ 04-9583878

מעוף ס.נ.ט.ר שיווק חומרי בנין ופינוי פסולת בע"מ 03-9509177

מעוף פרוייקטים (מקבוצת מעוף) בע"מ 04-9115290

מעיין הגבס והדלתות בע"מ 09-8611017

מעיין שיפוצים ופוליש 050-5995299

מעיינות החוף בע"מ 073-2331000

מעיינות המשולש בע"מ 054-4911616

מעצבים בנגיעה 054-4933733

מערבלי בטון אלמידאן 2009 בע"מ 050-6947852

מערכות אלומיניום קסטן בע"מ 050-5456545

מערכות בנייה 09-7963833

מפלי אבן ים בע"מ 03-6495304

מפלי סגולה בע"מ 050-6994406

מפלסי הגליל סלילה עפר ופיתוח בע"מ 04-9866805

מפעל הנגרות חאטום נג'די בע"מ 052-3303751

מפעלי אחים עאמר מרצפות ושיש בע"מ 04-9976804

מפעלי גדנסקי בע"מ 09-8629999

מפעלי האומן אדן-בכר (1990) בע"מ 04-9942822

מפעלי מתכת אל-דו בע"מ 054-6590884

מפרם בעמ 04-8808800

מצארווה אמיל 050-5448211



מצארווי עמאד 050-5661979

מצבות השרון 09-7408469

מצולסקי שלמה 03-9043363

מצרווה אשרף 050-5768645

מצרפי זוהר 054-6415903

מצרפי מיכאל 052-6160505

מקבוצת אסף יהודה פתרונות בניה בע"מ 03-6575557

מקדמים 050-5599560

מקווה מלכות בע"מ 050-3828406

מקור הבונים ניהול פרויקטים ובניה (1996) בע"מ 03-6354175

מקור הגומי והפלסטיק 03-6723347

מקור הזול 03-5794556

מקור הפירזול ירושלים בע"מ 02-6481899

מקורות פיתוח וייזום בע"מ 03-6334500

מקשטי הצפון בע"מ 04-9866105

מר מסחר ועבודות כלליות (2017) בע"מ 050-6997661

מראזקה חומרי בניין בע"מ 052-5267131

מראענה איהאב 054-6571852

מראר מחמוד 050-5280741

מרגלית יעקב 03-5340061

מרדכי אביב. מפעלי בניה בעמ 02-6214444

מרדכי אריה 053-5246409

מרדכי מנשה 050-8868792

מרדכי מעליות בע"מ 052-5565541

מרדכי שלום ובניו 04-6404605

מרואת עלי שאוקי 052-6582006



מרום משגב יזום ובניה בע"מ 04-9998410

מרום שמעון שיפוצים 052-2742914

מרזבית מרכז 1996 בע"מ 03-9282828

מרטון אברהם 04-6378082

מרטיט שיפוצים פיטר 052-2448296

מריסאת אמיר 054-6659380

מריסאת נימר 04-6783632

מריסאת ע.א. עפר ופיתוח בע"מ 04-6786284

מרכז הברגים 1957 בע'מ 04-8627450

מרכז הדלתות והגבס נ.ח בע"מ 053-2742429

מרכז המקלחונים בע"מ 03-7302305

מרכז העץ והפורניר בע"מ 03-5184973

מרכז הפיגומים נ.ה.ר בע"מ 054-9179180

מרכז הפלדות א.ה. בע"מ 03-5360624

מרכז חזן 03-5479277

מרכז לב השרון בע"מ 09-7656948

מרלי שמעון שלום 053-7791701

מרמוס מרים 04-9812548

מרמר השקעות בע"מ 04-6021324

מרמרי בע"מ 050-8366630

מרס עבודות 050-7892131

מרעי זהאר מוסא 052-2312794

מרעי עלי 050-5490547

מרעי רמי 052-5503771

מרציאנו רחמים ויצחק בע"מ 09-8940576



מרקיט מוצרי יעול בע"מ 03-9073555

מרקיט מים (מ.פ.ל) בע"מ 09-7666698

משאבות ובטון מוגרבי בע"מ 02-5852444

משאבות רמאל עמיר בע"מ 04-9996608

משה אהרון 03-9383706

משה אסרף בניה ושיפוצים בע"מ 02-6719484

משה אפרים 04-8707745

משה בועז תשתית פיתוח ובניה בע"מ 03-9387094

משה בוצ'ן (ביוב - עבודות ואחזקה) בע"מ 09-8332494

משה בר-קידוחי ניסיון בע"מ 09-9506039

משה יצחק עפר ובניין בע"מ 04-9834514

משה כהן ל.ג תשתיות ופיתוח בע"מ 04-6405505

משה ניסים (גוסטב) יזמות בניה ושיפוצים בע"מ 04-8412450

משה קמחי 052-2676633

משה רחמים א.ו.מ.ר. עבודות קבלניות וניהול פרויקטים בע"מ 050-4495193

משה שלום 04-9826178

משולם אמיר 050-8656058

משוש תבל יזמות בע"מ 050-4411858

משטחי דקל 55 בע"מ 09-7964131

משיק מעליות בע"מ 02-6799480

משק טמיר 15 בע"מ 04-6731221

משתלבות השומרון בע"מ 050-9660189

משתלות מנסור יבוא ושיווק בע"מ 04-8399706

מתא חנא בוטרוש 04-6781127

מתאני פיראס 052-6407572



מתי מרכז הגבס והבניה בע"מ 02-9917060

מתכות אלונים בע"מ 04-9531222

מתכות הירשפלד ת.א. בע"מ 03-6827262

מתכות הישאם בע"מ 052-8711020

מתכות כבל פלסט בע"מ 03-6135954

מתכת אבו סנאן (2019) בע"מ 052-5881118

מתן ביטון - ג.א משאבות 054-2131224

מתן הידראוליקה 08-9150706

מתנה יואל 050-3634617

מתקן טיהור שופכין איילון בע"מ 054-6776187

נ .ע. הנדסה ייזמות (2001) בע"מ 04-6573174

נ. אליאס השקעות ומסחר בע"מ 054-9774800

נ.א ניהול וביצוע 052-5524459

נ.ב.ט השחזות ועיבוד שבבי בע"מ 04-8764936

נ.ג.ח פיתוח כבישים בע"מ 02-2349114

נ.ג.נ מתכות בע"מ 050-5240689

נ.גאיה חברה לבניה ואחזקות בע"מ 077-5015866

נ.ח.ע. פרוייקטים והשקעות בע"מ 050-5520764

נ.י. שרותי אחזקה 03-9654967

נ.י.ב איטום תשתיות 054-7946793

נ.יונה כלי ובורג בע"מ 04-8455680

נ.מ.א.א בניין תשתיות ופיתוח בע"מ 054-3363561

נ.ס.ג. שיפוצים בע"מ 050-5556069

נ.ס.מ.ב יזמות והשקעות בע"מ 050-7306730

נ.ע. אינסטלציה ובניה ופיתוח בע"מ 050-5674411



נ.ע.עבודות שיפוצים וחש 054-6000572

נ.ק שיווק ומסחר 052-5694692

נ.ר בילאר הנדסה בע"מ 054-5425098

נ.ר סדראן אקוסטיקה בע"מ 04-6887575

נ.ת.ג שיפוצים ועבודות מתכת בע"מ 050-6356694

נאג'י הובלות ומסחר בע"מ 053-7772856

נאג'י מחול ובניו בע"מ 04-8728505

נאדין אלום וצבע 052-3378935

נאוסולאר בע"מ 04-8256299

נאור תעשיות בע"מ 04-8414834

נאות גני נוי יזום ובניה בע"מ 04-6220616

נאסר חביב 052-4849124

נאסר טאטור בע"מ 052-4235380

נאסר מדלין 052-3148647

נאסר סלאם עצאם 050-5700142

נאשף סגוד הנדסה ושיפוצים בע"מ 09-7766805

נבו אורית 050-3004211

נגאר ארז 09-8821896

נגאר מייסר 054-4624546

נגאר רביע שחאדה 04-9862825

נגה אריחי בטון בע"מ 054-2321990

נגיעות בצבע 03-6704842

נגית משיח 04-9581980

נגמקו-זרו חברה קבלנית לבנין ומסחר בע"מ 052-2659445

נגר יעקב 03-5373789



נגריית מנשה 052-2752339

נגריית קומפורט 052-6845570

נגרית והבה 03-6820023

נגרית עאדל חיר בע"מ 04-8274449

נדאף מוריס 050-5300346

נדם יוסף 053-2222279

נהוראי ושות לבנין (1979) בע"מ 04-9585777

נהרי איתן 050-7564883

נואר יזום מקסים בע"מ 04-6051530

נובה לומוס בע"מ 077-4209300

נובו גרין לייטינג בע"מ 03-9479030

נוברנד מוצרי בניה בע"מ 050-5793079

נודר ש.י. מתכת בע"מ 050-8868823

נווה שלום יזמות ובניה בע"מ 054-7911312

נוטלי בע"מ 072-2570517

נוי 95 052-2561781

נוימו ורגוס שווק בע"מ 03-5373275

נוסבוים אהרן עיצוב ושיפוצים 02-6724810

נועם מתכת ועץ 052-7380308

נועם נסים 08-9469943

נופר צמחייה בע"מ 09-9560167

נור חבשי בע"מ 04-6012716

נור סמא פיקוח וביצוע בע"מ 04-8555149

נורדבטון בע"מ 04-8580888

נוריאל בניה ויזמות בע"מ 052-6963479



נוריאלי משה 03-6827211

נח סלמן 050-5349285

נחאיסי גדעון 09-8949756

נח'אש באסל עומר 054-8658186

נח'אש בלאל ואחיו בע"מ 052-4261270

נחאש סעיד ושות' בע"מ 04-6331117

נחום אלפונסו 02-6271606

נחום דניאל 050-8771965

נחלי חרמון בע"מ 054-2509110

נחמה אליעזר 052-4468888

נחמיאס אהרן י 052-2222848

נחמיאס יוסף אסף 052-8458888

נחמיאס משה מוריס 052-5550837

נחמיאס רחמים 04-6587522

נחמיאס שלומי 053-8521111

נחמני צ.א.עוד פרנקל 054-2234567

נחשון אספקה טכנית 1988 08-9435608

נחשון עדי עובדיה 050-2378808

נטו מקלחונים 050-2200185

נטלי את תולין בע"מ 04-6056666

נטע זרעי איכות בע"מ 03-9700600

נטע ליפשיץ בע"מ 02-5814488

נטע עופר עבודות ביוב ומים בע"מ 04-6366622

נטף שלום 053-5364978

ניבאור הנדסה חדד עידן בע"מ 050-5400890



ניג'ם מוהנא בן מוחמד 054-4402094

נידם בנין ופיתוח (1994) בע"מ 08-9416223

נידם מרכז האינסטלציה בע"מ 08-9353031

ניהאד דיראוי 054-7985365

ניהול ואחזקות מבנים 050-5399101

ניו דיגיטל 052-3983356

ניישן - אי בע"מ 09-7949494

ניל שר שיפוצים בע"מ 052-4206565

ניסים לבית בע"מ 077-6570346

ניסים עיני קבלן רשום 077-9349466

ניצני העמק פרויקטים בע"מ 04-6042244

ניק איטום 054-6242489

ניקוי חול וצבע שעבי בע"מ 04-9502991

ניקולא ופאדי קרדחג'י בע"מ 052-8700985

ניר איל 052-2504898

ניר לייזר 054-9720609

ניר מרקו בע"מ 09-8948253

ניר ציון תשתיות מים בע"מ 08-8696677

ניר רגב 052-6252520

נירווי בע"מ 04-6611777

נירקור בע"מ 03-5366773

נישה קונספט בע"מ 02-6526630

נכסי נירד בע"מ 050-5305131

נמני צבעים צפון בע"מ 04-8201333

נמרוד הספקה טכנית בע"מ 04-6523284



נן קבוצת בכר הנדסה וביצוע בע"מ 09-7882993

נסיב חלבי בע"מ 072-3228246

נסייר חוסאם 052-3881224

נסים פרגון מסחר 2000 (נ.פ.) בע"מ 09-8847501

נסירי דוד 09-7675924

נסר אלדין רפיק 04-8395356

נעאמנה חאתם מכונות ואחזקה 04-6355912

נעאמנה נאסר 050-5982683

נעאמנה פאוזי בע"מ 04-6741463

נעאמנה שאהר (2004) בע"מ 04-6746215

נעאמנה שאהר ייצור ושווק בע"מ 04-6745215

נעים ביבי 077-7811396

נעראן נאיף 050-7846634

נעראני וליד בן עבדאללה 050-5480567

נפאפעה כמאל נאיף 04-6467828

נפחות הכפר 050-2210163

נקב אילן 08-9450184

נקסט טאוור בע"מ 03-7503735

נרוסטה 04-8833766

נשמן בניה ופיתוח בע"מ 054-6434006

נשר שירותים טכניים 050-2652700

נתיב אחר להובלות בע"מ 04-9009389

נתיב ציוד כבד בע"מ 054-6622009

נתיבי 431 תפעול ובקרה בע"מ 03-9488412

נתיבי עירון בע"מ 050-9066666

נתנאל אלומיניום 054-5611056



נתנאל גרופ בע"מ 03-5059998

נתנוב אביתר 052-8086189

ס. בניה פרפקט בע"מ 04-9080426

ס. דניאל מתן שרותי ייעוץ בע"מ 050-7652117

ס. חלבי עבודות פתוח בע"מ 04-8393458

ס. סולימאן תחזוקה ושיפוצים בע"מ 050-9106999

ס.א. הגליל תעשיות ברזל בע"מ 04-9564369

ס.א.א חברה לבנייה בע"מ 04-8000700

ס.אמיר 054-6468407

ס.ה תשתיות הצפון בע"מ 04-837722

ס.ה.ר עבודות גבס ושיפוצים בע"מ 052-3162548

ס.ל אחזקות 050-3817191

ס.ל. הובלות ומסחר בע"מ 050-5600789

ס.ל.מ בנייה ושיפוצים בע"מ 04-6213929

ס.ל.ש. עבודות הנדסיות בע"מ 04-6451051

ס.מ. חמד שיפוצים ובניה בע"מ 052-5207041

ס.נ. צפון שיפוצים ובנייה בע"מ 050-5610291

ס.ע חומרי בניין 054-5265807

ס.ע. עיסאם בע"מ 054-2151480

ס.ע. קידוחים 050-5902634

ס.ע.ס סחר ושיווק 052-2948583

ס.ע.ק.ל. בניין בע"מ 050-2603033

ס.ע.ר. הנדסה בע"מ 04-9500155

ס.קודריאשוב ניהול פרוייקטים ובנייה 052-3807959

ס.ש עבודות שיפוץ ותחזוקה 050-2673752



ס.ש.י.א. יזמות וניהול פרוייקטים בע"מ 04-6860470

סאין מערכות ושירותים בע"מ 054-7562294

סאל אוביטקס הנדסה בע"מ 09-7776090

סאלח מהראן 052-5196732

סאלם ישראל 077-5060941

סאמי מחיצות בע"מ 04-6463040

סאמר טיים 052-3249631

סאמר קרמיק 04-9562435

סאמרה שיפוצים 04-8263613

סאן אפקט בע"מ 1700-700588

סאנווד 050-5515717

סאני דיזין 050-6759556

סאני מדיקל סיסטמס אינטרנשיונל (1997) בע"מ 09-9555513

סאנפקט 054-6576491

סאסי עמוס 08-9340098

סאסי קבלני בנין עפר וכבישים (1986) בע"מ 02-6784775

סבאח הנדסה בע"מ 052-8790339

סבג מיכאל רוני 03-5790998

סבג עוזי מימון 052-2402294

סביחיה חוסאם 2006 בע"מ 04-6760876

סבן יעקב - ציוד לבנין בע"מ 03-5353090

סבן משה מוריץ 03-6775558

סבן קבלני שיפוץ ובניה בע"מ 052-3432037

סבן ראובן 050-4285789

סגול א.א. סחר יזמות בע"מ 04-8485856

סגולה מ.י. עיצוב הבית בע"מ 03-6821111



סגל ראובן 03-6990374

סגלוביץ עבודות עפר ופיתוח בע"מ 04-6372519

סגן אורן ראובן 054-5965240

סגנון הכרך בע"מ 08-6674444

סדן י.ט.ש בע"מ 03-6500987

סהלי מחמוד 052-9540073

סהר בוזגלו דוד 050-6331212

סהר ברוך שיפוצים 050-6343198

סהר עבודות מתכת וריהוט 03-6821405

סהרה-סעדה הרצל 08-9340441

סואי חומרי בניין בע"מ 050-5494665

סוברי חיים עבודות מתכת בע"מ 03-9327891

סוויס פיקס 09-9524136

סול - אס בע"מ 054-8329547

סולארקלין בע"מ 053-5898681

סולב" - חברה לבניה בע"מ 09-7410007

סולה אנרגיות מתחדשות בע"מ 052-6887887

סולו קידוחים בע"מ 04-8303616

סולח רפיק 052-2486002

סולטאן עבודות מתכת ושיפוצים 052-6991437

סולטוב בע"מ 073-2641588

סולייט בע"מ 054-4485677

סולריס סינרג'י (ישראל) בע"מ 02-9932398

סומסומית בע"מ 054-6641128

סונא חברה קבלנית בע"מ 04-9574444



סונומה ניהול פרויקטים בע"מ 052-6711445

סועאד שריף אסמאעיל 050-5733771

סופר אור עתלית בע"מ 04-9840423

סופר גבריאל 050-5359004

סופר דריי שיקום מבנים בע"מ 077-4311636

סופר לנג - לגנן ולחקלאי בע"מ 02-5340228

סופר סטור אבו גוש 052-3077493

סופרבטון אלטירה בע"מ 053-6561667

סוריא נעם 054-2009292

סטאטו יבוא וסחר בע"מ 03-9024440

סטאר אולימניום 054-9403227

סטאר ברזל בע"מ 050-7265797

סטאר לבנין ופיתוח י.מ בע"מ 052-5237716

סטאר מבנים בגליל בע"מ 054-5536691

סטודיו אירגאס - עבודות אומן 02-6428120

סטודיו עליזה שינזון בע"מ 09-7994322

סטודיו ענת סגל 050-5445545

סטייל אוף סטיל בע"מ 052-7333338

סטיל מודל ס.ע. בע"מ 054-5801237

סטילמאן לתעשייה ומסחר בע"מ 052-8753713

סטליוס דלתות 03-6532010

סטפני דיזיין יבוא וסחר בינלאומי בע"מ 03-7443000

סטרוקטורה הנדסה בע"מ 04-6402755

סי- ויז'ן מערכות מחשוב בע"מ 072-2723000

סי סטון 052-3915252



סי.אן.סי למהדרין בע"מ 04-9580942

סי.אר. קונטק בע"מ 09-7678361

סי.סי. פרח סחר בע"מ 04-9961607

סיג תעשיות בע"מ 09-8911990

סידל גרשון 054-6248784

סי-ויז'ן הינע ובקרה תעשייתית בע"מ 072-2723000

סיון אין האוס בע"מ 09-9709700

סיט אנד סליפ 04-9927290

סיטי לודר בע"מ 04-6271167

סיטרון 077-3621613

סיטרי סיסטמס בע"מ 050-6615157

סייאג גבריאל 09-8847762

סייג כפופים בע"מ 04-6363830

סייד אחמד מחרוס 054-4849343

סיל פרוייקטים בע"מ 04-6395503

סילקו הנדסה בע"מ 03-5713060

סימארק ברוקרז בע"מ 052-8080962

סימה ואו קובי זרביב 052-4448941

סימוני הגליל 053-2281393

סימוני הצפון בע"מ 04-9588869

סימן טוב חומרי בניין 03-9346376

סימן טוב שלמה אינסטלציה והסקה 02-6515387

סימנים - נחמן שי בע"מ 03-9791028

סינואני דניאל 03-9697861

סיני עידן 050-4499535

סינק סקין בע"מ 054-4557485



סינרגיה פלוס בניה והנדסה בע"מ 050-3463434

סיסו יהושע 04-6547689

סיצים סוסיאטה פר אציוני 073-2033202

סיק פתרונות תוכנה 052-2673397

סיראוי השקעות ומסחר בע"מ 052-4534545

סכס פהד חברה בע"מ 04-9561661

סל איטום בע"מ 04-8211143

סלאחקום ניישן בע"מ 050-4545883

סלאימה עבד אל כרים 052-2867474

סלאמה סאלם 052-8509184

סלגת השקעות בע"מ 077-5494240

סלהוב רפאל 050-5504414

סלטי מוחמד אבראהים 052-2512355

סלטי עמראן אבראהים 050-4519056

סליבא אדואר 050-5373931

סלים דוחאן-קבלן שיפוצים 050-6680530

סלימאן היתם בן מוחמד 050-5629532

סלימאן וליד מוחמד 054-6701916

סלימאני ג'מאל 04-6563558

סלם משה 050-5295529

סלנסקי גיא בע"מ 02-6799152

סלריס בע"מ 04-9551918

סמאר נימר 054-4405627

סמאר עאטף 052-3749901

סמארה איהאב 050-5451799



סמארה אמארה בע"מ 050-8357196

סמארה סמארה מחמוד 03-9396058

סמארט אנד סייב טכנולוגיה בע"מ 054-2332831

סמגל תעשיות בע"מ 04-8406092

סמוחה דקל 04-6456797

סמוכה פרוייקטים 054-7800817

סמולינסקי פאוול 054-4821260

סמולינסקי שאול 050-5253973

סמוראי שירותי אבטחה מתקדמת בע"מ 050-5455453

סמי מוראד בע"מ 04-9864872

סמיראת סאמר 050-3819880

סמקו סנטר המחסן המרכזי בע"מ 050-2550245

סמרט - מבנים ניידים בע"מ 04-8415512

סמרי סעיד 052-7033001

סנה יואב 052-8948612

ססקו ייזום והשקעות בע"מ 050-6993399

סעאבנה אחמד בע"מ 04-6352613

סעד לירן בריכות שחייה 052-6275397

סעד עיסאם 050-2171818

סעדה משה 052-3345823

סעיד יונס דראושה בע"מ 04-6562630

סעיד רביע 050-7129331

סען הבית בע"מ 04-6350582

סף דור בע"מ 04-6596666

ספוטניק שיפוצים ובניה בע"מ 050-5359690



ספורי בסאם בן חליל 077-7002128

ספידרמן בע"מ 08-9223168

ספינקס -בניה עדכנית 03-9660302

ספיר בריכות ומערכות ספא 2006 בע"מ 03-9041011

ספיר ניקי 03-9214955

ספירטום אספקת חומרי איטום בע"מ 053-7590466

סקורוחוד מקסים 052-7956487

סקיילייט בע"מ 03-9311921

סקיילנד אי.סי.טי. בע"מ 073-7997876

סקיל עיצובים בע"מ 050-4563654

סראג ניהול ובניה בע"מ 052-5919351

סראיא מסעדות בע"מ 04-8811296

סרגוסטים בע"מ 050-2122012

סרוג'י פיאד 04-9913226

ע. בן צבי פרוייקטים בע"מ 050-8241010

ע. חנין מים ביוב וניקוז בע"מ 04-8212061

ע. טוויג - חברה לעבודות ביסוס וקידוח בע"מ 03-9659228

ע. טופ הנדסה בע"מ 03-5329221

ע. עלי הנדסה ובנייה בע"מ 054-2270162

ע. קובטי בע"מ 04-6468091

ע. קזאז פרויקטים בע"מ 052-4677630

ע. רם שיפוצים בע"מ 04-9963062

ע.4. חשמל ושיפוצים 054-5450486

ע.א.ס ושות' בע"מ 052-4660642

ע.ב. נתיב חשמל ותשתיות בע"מ 073-7070560



ע.ג פלדות בע"מ 04-6070868

ע.ג. דור (2006) בע"מ 050-5711180

ע.ג. לירן סוכנויות בע"מ 03-9247002

ע.ד. בריק בע"מ 052-4711243

ע.ד. סריס מסחר ובניין בע"מ 052-7492750

ע.ח. אמרגי תעשיות אלומינים בע"מ 054-5559854

ע.חביס עבודת תשתיות וצנרת בע"מ 04-6547877

ע.חי זיאד יוסף 050-5304683

ע.י.ר 38 יזמות בניה והתחדשות בע"מ 052-9277157

ע.כ. טופ סקיוריטי בע"מ 03-9080679

ע.מ עדווי בנייה בע"מ 04-6381904

ע.מ. הנדסה חכמה בע"מ 052-3302756

ע.מ. מקצוענים בבניה והנדסה בע"מ 050-9011054

ע.מ. עבודות עפר ופיתוח 054-6971084

ע.מ. עבודות פיתוח וגינון 050-3003923

ע.מ. קרני השחר בע"מ 053-4606060

ע.מ.א.ר אלום העמק בע"מ 04-6113001

ע.מ.ח. שירותי תובלה וחומרי בניין בע"מ 02-6812025

ע.מ.ס. מודלים באלומיניום בע"מ 04-6011978

ע.מ.קבלנות צנרת הנדסת תשתית ומתכת בע"מ 03-9621640

ע.מ.ר. אבו ראס תשתיות בע"מ 054-2519000

ע.נ. הר עפר בע"מ 04-8394351

ע.ס בני מג'דוב ברזל בניין בע"מ 054-4635239

ע.ס. גאנט הנדסה ובניה בע"מ 050-7958774

ע.ס.ע. הובלות בע"מ 050-5260087



ע.ע בשיר מהנדסים ובונים בע"מ 050-9201090

ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בנין ופיתוח בע"מ 04-6577601

ע.ע. איאל-עבודות בנין ושיפוצים בע"מ 1700-708551

ע.פ. עבודות מתכת בע"מ 052-5550410

ע.ר.א.י עץ רעף אלמנת בע"מ 04-6444388

ע.ראמי שיווק ומסחר 052-8225814

ע.ש. כיסוי גגות בע"מ 050-9277178

עאבד אחמד בן סובחי 04-6081610

עאדל דיאב 052-4222875

עאדל לבניה 077-8850211

עאזר עאזר עבודות גמר בע"מ 04-8532389

עאמר מוחמד 077-4419017

עאמר מחמד 050-5931810

עאמר עמיר 052-7564364

עאמר צבעים - שיווק כלי עבודה וצבע 04-9978993

עאסליה למסחר כללי ותובלה בע"מ 04-6517433

עאצי מאען 050-4488882

עאשור סאלח-פרוייקטים ושיפוצים בע"מ 04-6358883

עבאדי הנדסת חשמל בע"מ 04-6353734

עבאדי עופר 09-7744020

עבאס ג'אנם 052-5098940

עבאס סנטר לבניין בע"מ 04-6553692

עבאס סעיד אמין 050-5355825

עבאס עלם דין 050-8863406

עבאסי נאדר 02-6732885



עבד אל ולי טליע 050-6547185

עבד אלג'ואד בהא אלדין 052-6235781

עבד אלראזק גועבה ובניו 02-6284830

עבד עטאללה 052-4421044

עבד שלמה 052-8320020

עבדאללה חאזם 052-7454366

עבוד חסן 050-2441505

עבוד נאג'י בן עיסאם 04-6564038

עבודות בניה קדר שלמה 050-5268508

עבודות גמר ועוד אבן 054-3098560

עבודות טייח ושיפוצים 054-4376646

עבודות טרקטור 054-4228251

עבודות מתכת 04-6490964

עבודות עפר ושיפוצים 054-9031195

עבודות צנרת ופתוח 052-4265620

עבודות שיש ואלומניום 04-6902932

עגם מאיר 03-5332087

עגמי יוסף 050-5201171

עג'מי מאהר 050-6985702

עד - ליאון הנדסה בניה וקבלנות בע"מ 053-7419232

עד מור מתכת בע"מ 050-6395235

עדווי יונס 050-5573816

עדוי אסד 050-2121008

עדוי זיד לעבודות בנייה בע"מ 050-5378232

עדוי ח'אלד 050-7135971



עדוי טארק 04-6758575

עדוי סאלם פדל (אבו זיד ( 053-7727943

עדי מעליות בע"מ 077-4366090

עדי סלם בע"מ 053-7775677

עדי שוילי 04-6399469

עדלי פיתוח וגמר בע"מ 050-8179588

עדן ס.ח. מסחר והובלות 2014 בע"מ 09-7996003

עדן סרש בע"מ 054-3320033

עדן תשתיות בע"מ 04-6959960

עדנאן טאטור בע"מ 04-6082822

עואד הנדסה 04-9946787

עואודה סטון בע"מ 050-4244361

עובד איתי 09-7968556

עובדיה אליהו 03-9381133

עובדיה אמנון 03-5080360

עובדיה ליאור 052-5909982

עוגנים פתרונות עיגון בע"מ 03-5354479

עוגנים שונית בניה ויזמות בע"מ 02-6307030

עודה מוהנד צלאח 050-6804238

עודה מראד 054-3140420

עודה עודה סייף אל דין 052-8343797

עווד אללה טארק 050-4255345

עוויסאת איאד 052-2530615

עוז אחזקות ושיקום נזקים בע"מ 03-5745024

עוז ברנדינג בע"מ 054-5839117



עוז קרמיקה בע"מ 054-5467260

עוז שרותי שמירה אבטחה נקיון וגינון בע"מ 03-7399951

עוזיאלי אברהם 03-5522334

עוזיאלי רפי 03-6880997

עוידאת עלא - לאינסטלציה 04-6950415

עולם הגבס 052-7567779

עולם המתכת עטרות בע"מ 02-5367272

עולם מרמוב בע"מ 054-2874440

עולמי מוטי בע"מ 04-6726541

עומר אדל בנייה בע"מ 03-9413663

עומר ב.ר יזום ובנייה בע"מ 04-9961937

עומר מגדלים פיננסים בע"מ 09-8743789

עומר סלימאן בן חאתם 04-6562993

עומר שטנדל בע"מ 09-7429033

עומר שי-לי ייזום ואחזקה בע"מ 052-8320020

עומרי בניין וסחר 2000 054-4444754

עומרי עבודה עברית 077-7878090

עונות חיפוי וריצוף בע"מ 050-2023116

עופר יפת - שינוע והנדסה (1993) בע"מ 03-5595553

עופר פשה 03-9515156

עוקב אביחי 052-5313060

עושרי שלום 052-5555990

עותמאן חומרי בניין 04-6080930

עותמאן מערכות קירור 053-7772242

עזון ג'מיל 052-8296841



עזיירי סעיד 054-5905300

עזרא מוטי 09-8340576

עזרא שמעון -שיווק יזום וסחר 050-5365218

עזריאל יצחק 08-9328939

עזריה - דיזיין קרמיק בע"מ 02-6796665

עטאללה עפיף 04-9966304

עטון הרכבת לולים בע"מ 052-6000748

עטיה אברהם 02-6633888

עטיה סנטר בע"מ 04-6457821

עטיה רמי-שיפוצי מיטל 03-9332488

עטייה אבן ושיש בע"מ 052-6277709

עטייה חסן 054-8084447

עטרי אלדד 050-6704510

עידן הנדל"ן - שירותי נדל"ן ויזמות בע"מ 054-7333113

עידן הנדסת מעליות ושירותים 2016 בע"מ 04-8750205

עידן חדש בבניה י.צ. פרויקטים בע"מ 02-5612873

עידן מור מערכות אינסטלציה ובניה מתקדמת בע"מ 052-4450040

עידן עבודות עפר ופיתוח 054-6176669

עידנים יזמות ובנייה 050-3090062

עין היהלום בע"מ 053-2341234

עינבר עיבודי מתכות בע"מ 04-9085400

עיני דרור 08-9716338

עיסא אחמד 058-4455194

עיסא גלל מוסא 04-6291073

עיסא סאמי 03-6358452



עיסווי יוסף 050-5950458

עיצוב ודלת - דלתות מעגן בע"מ 050-5555545

עיצוב חיים נפלאים בע"מ 073-7062200

עיצובי גבס 052-7333735

עיצובים- גבס לצבע 052-6959789

עיצובים דוד 052-5771887

עיצובים סובב עולם בע"מ 054-5557790

עכאשה עלי 052-5717857

עלי סעדי הנדסה ובניין בע"מ 04-6740667

עלי עפיפי פיתוח והשקעות בע"מ 04-6577715

עליאן שיפוצים 02-6790907

עלית הגז בע"מ 02-5373000

עמאר האני חברה לבנייה ופיתוח בע"מ 04-9961208

עמאר מנאסרה גרופ 2017 053-7883236

עמאר שחאדה ובניו בע"מ 04-9966160

עמארה סנטר בע"מ 08-9233905

עמוס כחלון יזמות 077-5070313

עמיאל בית וגן (1991) בע"מ 050-8872744

עמיאל תעשיות (מקבוצת אלוקל) בע"מ 073-7067491

עמיר חנן 08-8580208

עמיר יחיאל 054-8123081

עמירה עודי 053-7355219

עמית הנדסה אזרחית בע"מ 08-8644414

עמית יעקב 052-2630046

עמית מיכאל בע"מ 03-5323802



עמית פרויקטים ס.א. בע"מ 077-4902080

עמנואילוב יוסף 052-6264419

עמק ציפורי לבניין בע"מ 050-5385633

עמראן ערוה 053-2868623

עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ 04-6106501

עמרם שיפוצים 052-2281212

עמרן מחמוד קידוחי הרמה 053-2868623

ענאבי גסאן 052-6024087

ענבי בעמ 08-9315451

ענבל די. אי. ווי. בע"מ 09-8669098

ענטר יוסי 050-7296550

ענפי מסחר ש.קליין בע"מ 04-9915948

ענק הבניה והשיפוצים 054-6103530

ענק הגבס והבנייה בע"מ 050-5272297

ענק השערים בע"מ 050-2298916

עסיס טכנולוגיות בע"מ 04-6441115

עסלי חוסאם אל דין 052-6912542

עסלי סעיד ואחיו בלוקים עבודות עפר וכבישים בע"מ 04-6355611

עסקה משותפת אור שדה 03-7564333

עפגין אלישבע 054-2222082

עפר הירדן א.ש. 050-7766239

עפר המרכז שלג 1991 בע"מ 08-9469036

עפר הצפון ק.מ 052-3067021

עץ בא 077-3201194

עץ האורן 050-9145057



עץ הדקל בע"מ 052-2695571

עץ המחלף בע"מ 03-9015058

עץ ירוק שווק (1993) בע"מ 050-8256633

עצי דליה בע"מ 04-8394960

עצי חליל 09-7992817

עצים (איתן טל) בע"מ 09-7721664

עק שיפוצים בע"מ 050-5211543

עקיבא שפלר 03-5592706

עקילי לבנין פיתוח ניקיון ושמירה בע"מ 03-9071585

עראר לוטפי 054-6661026

ערב אילן 050-3259030

ערד הארץ תעשיות בע"מ 08-6665062

ערין השקעות ובניה בע"מ 050-5292699

ערן דגן 052-2412172

ערקי איתן 03-9086996

ערקי צופה 053-5515580

עשת אילון תעשיות (2003) בע"מ 04-9807555

עשת יוסי 04-8424211

עתאמנה סאמי מוחמד 050-5289316

עתיד אלומיניום 054-7747884

פ. באשא חברה לבנין ופתוח בע"מ 04-8393723

פ. הנדסת קירות מסך בע"מ 050-5782244

פ. הרשקוביץ - הנדסה אזרחית בע"מ 08-9461431

פ. נעאמנה לשיווק ומסחר בע"מ 04-6719801

פ. תאיר חברה לעבודות עפר ומכונאות בע"מ 04-6790664



פ.א. יוניק פרוז'קטס בע"מ 050-8659366

פ.א.ב. הנדסה בע"מ 052-8853088

פ.א.ס. תשתיות וחשמל בע"מ 04-9580580

פ.ד קונטנרים בע"מ 050-5885388

פ.ד. סנטרל פארק בע"מ 052-2842892

פ.ו. ואכד חשמל ושיפוצים בע"מ 054-7232268

פ.ל.א כלי עבודה שיווק 052-7211995

פ.ל.א פתרונות לתקשורת 04-9513132

פ.מ. מגדלים חברה לבניה בע"מ 054-4801900

פ.מ. סיליה בע"מ 052-3333535

פ.מ.ס. הנדסה ובניה בע"מ 04-6747864

פ.ס.ל שיפוצים ובנייה מתקדמת בע"מ 050-7598180

פ.ס.ק. ווינד טכנולוגיות בע"מ 08-9436154

פ.ק.צ. הנדסה (1997) בע"מ 03-7916916

פאואר איצ'.די יזמות פרויקטים וניהול בע"מ 054-5955644

פאוור בטון בע"מ 059-3700000

פאזלהד בע"מ 03-5477477

פאיז חוסין ובניו בע"מ 053-5502583

פאלס מערכות שיווק בע"מ 08-9234592

פאמא יבוא ושיווק 058-4547819

פאן פורניר 03-9190294

פאר ג.י.א. בע"מ 03-6342055

פאר הדיור בע"מ 052-2498471

פאר שלומי 050-6324654

פארי הספקה טכנית בע"מ 03-5799960



פארס קאסם מחאג'נה 053-7711120

פברינט ישראל בע"מ 052-5734282

פגודה 03-9331080

פדדה שמעון 02-6720488

פדואה דיזיין בע"מ 03-6821624

פדידה יהודה 052-2630858

פדידה משה 02-9915625

פדיל זבידאת בניה ויזמות בע"מ 052-8893171

פדילה בנייה ושיפוצים 050-3233704

פואז טאהא לעבודות בניה ופיתוח בע"מ 04-6730001

פול הנדסה 08-8691777

פולג מערכות בע"מ 09-8618625

פולדי אחזקות בע"מ 04-8521379

פולו פרסום וסחר בע"מ 03-5606150

פוליגון ט.ר בע"מ 09-7662471

פוליקסאן בע"מ 04-6310076

פולירן פרופילים בע"מ 02-9928899

פומיס ישראל בע"מ 03-5625533

פוקוס עבודות שיפוצים בניין וגמר בע"מ 052-2628688

פוקסברומר גד 03-6194105

פור הום מרכז בניה בע"מ 02-6718718

פור מדיה 03-6325503

פורגס חשמל ואחזקה בע"מ 052-3270624

פורגס יום טוב 08-8596478

פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ 03-9124005

פורטל סולאר בע"מ 052-9463654



פורטל שמעון 050-9000003

פורמבסקי סטניסלב 054-6138168

פורמה פרויקטים בע"מ 03-5383838

פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ 03-6167030

פורסטר דוד 054-5306083

פורת יוסף ובנו בע"מ 03-7510924

פז הנדסה ובנין (1999) בע"מ 03-5440426

פז עצים ורעפים בע"מ 04-6934449

פז.י.ג. שאיבת בטון (2001) בס"ד בע"מ 054-3225505

פחימה אלברט 052-3363571

פטוריז מתקני משחקים בע"מ 08-9761795

פטרה ש.מ למסחר ושירותים בע"מ 04-6961961

פיוזן מערכות 054-2488830

פיטוסי אפרים 054-8171827

פיטר שיווק בינלאומי בע"מ 052-3021002

פילוסוף אברהם 03-5712952

פימה שינוים בע"מ 052-5347656

פיני לוי דלתות 054-4936366

פיניש עבודות פנים 03-5449136

פיניש פרויקטים 04-8210624

פיקאסו בנייה ושיפוצים בע"מ 053-5538557

פיקס שופ 050-8323536

פיראס חמדאן בע"מ 04-6565248

פירמידה - חסיד בע"מ 052-3459597

פירר ג'פרי 09-8989622



פישר אברהם אלפרד 08-9402921

פלאם פתרונות לבנייה איכותית מתקדמת בע"מ 08-9414485

פלבורג פדרל בע"מ 03-9516757

פלג אריה 04-8762215

פלג חיפוי ובניה של אבן בע"מ 02-9918716

פלגג טכנולוגיות בבנייה בע"מ 09-9588780

פלגז בע"מ 09-8986863

פלד מרבליט בע"מ 050-2215100

פלדום - פינגולד מתכות שותפות מוגבלת 03-5389000

פלוטקה דוד 04-8424679

פלח משה 050-5242932

פליקן דניזקיליק סאנאיי וו טיקארט לימיטד סירקטי 052-6144004

פלמרכז בע"מ 08-9270340

פלס דיזיין בע"מ 03-6446849

פמאן הנדסה ומבנים בע"מ 04-9574450

פמיני אורי 03-6701142

פנחס אורן ושות' בע"מ 02-6540058

פנחס חיים ובניו 09-8847001

פנחס יוסף 050-2105262

פנחס פז אייל 052-3389500

פנטזיה - גבס וצבע 052-4463369

פנינת הדלת בע"מ 03-6394526

פנינת העיר מ.מ. בע"מ 053-3108861

פניקס א.ד שירותים ואחזקות בע"מ 08-9366369

פנל אור פתרונות לבנייה קלה בע"מ 052-7034023



פנל השלום בע"מ 09-8808870

פנל פרוייקטים ומוצרי גמר לבנייה בע"מ 054-5220802

פנתר המדבר בע"מ 054-5004717

פסאדטק - טכנולוגיות מעטפת לבנין בע"מ 050-5232530

פס-אור 1987 בע"מ 04-6596286

פסגות התמר דיפון ושאיבה בע"מ 054-5344467

פסגות התמר תשתיות ופיתוח בע"מ 04-8550799

פסגת הגימור עבודות בניה בע"מ 08-9797919

פסגת הדלתות 052-2369083

פסו אלון 052-6671071

פסח נוביצקי ושות בעמ 04-8213188

פסח רונן 052-5776977

פסט הראל מנחם 02-6448887

פסס גלעד 052-4464888

פפו חשמל חינם בע"מ 050-2255200

פקטורוביץ לאוניד עבודות בניה ושיפוצים בע"מ 04-6322496

פקסיס בע"מ 072-2415529

פקר מתכות איכות בע"מ 08-6625105

פראג' נסים 050-9004030

פרג' גנטוס ובניו חברה לכריתת עץ ורסוק גזם בע"מ 050-4000952

פרג' חסן הנדסה בע"מ 050-7611176

פרג' נחום 050-5251139

פרדס מוצרי הדר בע'מ 08-9319021

פרהוד סבע 04-9502160

פרו פיגום בע"מ 03-5177847



פרוג'ה את מתאני 09-7992332

פרוימוביץ יצחק 03-6180273

פרופיל גן 054-7118176

פרופילי לב בע"מ 03-9390331

פרושנסקי ארז יוסף 054-4649660

פרזול ג'רסי בע"מ 02-5828847

פרח יאסיף גלס 04-9964564

פרח רהיטים בע"מ 04-6551911

פרחי ברזיל 050-8266502

פרחי הפינה הירוקה 02-9924343

פרחי תבור נכסים 2007 בע"מ 09-8666016

פרט לפרט בע"מ 052-6663695

פריג' מוחמד 050-7514555

פריגת גיא 052-2590431

פרידמן את הרשקוביץ בעמ 054-4309050

פרידנזון אייר אנד אושין בע"מ 03-6503400

פרימו אופיר 077-5141700

פרימור טכני בע"מ 03-6345311

פרימקס ישראל 2011 בע"מ 050-6557286

פריצקין רדיסלב 04-8721646

פרמא חסם טכנולוגיות בע"מ 077-4500284

פרמוט שירותי מסחר בע"מ 04-6330044

פרנסיס סוללי דרכים בע"מ 04-8248433

פרנקו אליהו 050-7318066

פרס - פלסט ניקוב יצור ושיווק בע"מ 03-5592481



פרסקו - צבעים יבוא ושיווק בע"מ 1700-504501

פרפקט עולם של בניה בע"מ 052-8477473

פרפקטו 03-5711820

פרץ אברהם 08-6499976

פרץ אליהו 03-9380902

פרץ בוני הנגב - נכסים בע"מ 03-5209999

פרץ דוד 050-5407989

פרץ דוד ואביחי שיפוצים 055-9611824

פרץ יהודה ניסורים וקידוחים בבטון 052-2618567

פרץ יוסף 04-6587227

פרץ יורם 050-5527559

פרץ יצחק ו או טובה 050-5342866

פרץ יצחק ובניו משק חקלאי בע"מ 050-5502037

פרץ מיכאל 03-5372041

פרץ מיכאל 04-9826681

פרץ קומפרסורים חציבה והריסה בע"מ 03-6824520

פרץ שערים אוטומטיים בע"מ 04-6342596

פרקט טופ 03-6206203

פרקט פור יו 09-7671303

פשטות מטבחים בע"מ 050-2338823

פת אמנון 04-8245862

פתחי ייבוא ושיווק בע"מ 077-3249870

פתרון ר.ש.ת. בע"מ 03-6126123

פתרונות אנמ בע"מ 03-5791602

צ. דור שיפוצים בע"מ 052-4489986

צ.ח.מ. חומרי בנין ופינוי פסולת בע"מ 03-9245166



צ.ל.פ פולינום בידוד בע"מ 04-6387104

צאלח יוסף מחמוד 050-5241203

צאלח מוראר עבודות בניה בע"מ 050-5496532

צארום בנין ושיפוצים בע"מ 02-5619478

צבטאני שלמה 052-7116406

צבי לוי עבודות מים וביוב בעמ 04-9940195

צבעי האומן בע"מ 052-2527628

צבעי המשולש 04-6382813

צבר סולאר השקעות בע"מ 074-7022140

צדוק גיא 050-7220044

צדוק ציון בע"מ 04-8573502

צדף עיצובים 052-5553639

צוות בניין ס.צ. בע"מ 02-6223988

צוות קרקע בע"מ 04-8493032

צומת ברזל לבנין בע"מ 04-6361235

צוק מוצרי שיש ומוזאיקה לבנין בע"מ 09-7661566

צוקית 1985 - נקוז בינוי ופתוח בע"מ 09-8986501

צוקר גד 052-6485555

צוקר עירית 054-4227817

צור מים בע"מ 09-8991163

צורי גלעם צביעה ושיפוצים בע"מ 09-8331769

צורי שירותי אינסטלציה 09-4225599

צח שיווק 03-9614607

צח שלמה שווק מוצרי עץ בע"מ 050-5240904

צחי לוינשטין ייזום ובניה בע"מ 03-6998444



צחי שאיבות 054-5532380

צידון שירותי הסקה ומערכות סולריות בע"מ 03-9415590

ציוני המתכת בע"מ 04-8437889

צימקו בע"מ 09-8621179

צינה סיבילץ דניה מיזם 03-5383838

צינתור צנרת בע"מ 03-9586886

צל העמק 050-7746475

צל העמק בע"מ 04-6540743

צלם תעשיות מבנים בע"מ 08-9340127

צמד אביזרים בע"מ 04-6222360

צמח בר פיתוח סביבתי בע"מ 054-2491151

צמיתות 81 בע"מ 04-9942333

צמרת הגליל נייר בע"מ 04-6944675

צמרת מבנים וניהול בע"מ 053-8767541

צנרת הכפר בע"מ 04-6465486

צנרת פיתוח חברה לעבודות אינסטלציה בע"מ 09-9501753

צפורי ניב 052-2743749

צקר בונה הצפון לעבודות בניה ושיפוצים בע"מ 052-3512661

צרור בנין סחר והשקעות (1996) בע"מ 03-9796024

צ'רנואוסוב איוון 054-7382101

צרצור פריד 052-5431103

צרציס מסגרות ונפחות אומנותית 09-8843310

ק.א אלפטרון בע"מ 04-6610055

ק.א מנעולים 03-6953001

ק.א קרן אור תשתיות (2014) בע"מ 054-4211505



ק.א.פ הנדסה בע"מ 052-2264886

ק.א.ת סחר ושיווק ובניה בע"מ 052-2958990

ק.נ אחזקות סולאריות בע"מ 03-6965404

ק.פ. רהיטי הצפון בע"מ 04-9562692

קאופמן 1700-707433

קאסה - עבודות בנייה ושיפוצים 058-5552465

קאסם אימן 058-5552209

קאסם גמאל עלי עבדאלרחי 050-6301115

קאסם זיאן תעשיות בטון בע"מ 054-4306306

קאסם מואייד 052-3080890

קאסם סעיד 09-8780804

קאפקו בנייה ושיפוצים בע"מ 052-5584422

קארה ערן 052-2859397

קארלוס שיווק ארונות בע"מ 03-9380627

קבוצת א.ז בוני ישראל בע"מ 04-6561273

קבוצת דר-יאן פרויקטים ואחזקות בע"מ 050-2504191

קבוצת המוביל החדש בע"מ 04-9988029

קבוצת טלאור כראדי בע"מ 08-8640802

קבוצת נוריאל ובניו בע"מ 03-7351000

קבוצת עדי השקעות 2008 בע"מ 08-9370377

קבוצת פרדיום - הנדסה וייזום בע"מ 054-8199214

קבוצת שקד רויאל בע"מ 09-7409888

קדור וג'ייה 04-8393102

קדוש אברהם 052-8343798

קדוש יצחק נסים 054-8397222

קדימה גבס ושיפוצים 054-2281404



קדם עבודות עפר ופתוח בע"מ 04-9930551

קדם שיווק והפצת כלים בע"מ 050-5261310

קדר ג.א.פ בע"מ 04-8835222

קהתי אהוד קבלנים בע"מ 054-5325001

קו המים 054-3333860

קו שיפוצים 052-5449844

קובטי מישל 054-9896211

קובטי סלימאן 054-8134130

קובי אילן 050-7953005

קובי בית בע"מ 050-7393978

קובי צימרמן בע"מ 050-5508595

קודה 2000 פתרונות הברגה 050-7888293

קודלר ( יעקב ) יזמות השקעות והנדסה בע"מ 04-6421832

קווים מערכות תחבורה בע"מ 02-6433831

קוזניאק משה אלישע 052-2346775

קוט משה 052-2488745

קוטאי יזמות ובנייה בע"מ 052-2506232

קוטיגרו שיווק ומסחר בע"מ 04-9810426

קוטליאר ארקדי 03-5516387

קוטלר עדיקא חברה לבניה בעמ 02-5378838

קוירו אליהו בע"מ 03-9416780

קומבה בע"מ 04-6120000

קומון בייס יזמות בע"מ 050-3557766

קומשוב-מישורים בע"מ 09-8997420

קונטורוביץ' איגור 054-7548303



קונטי פדרל סרוויסס אינק 077-6935476

קונסולה 052-6988989

קונסטרוקטיב 054-6660115

קונסטרקטיב מערכות משלימות בנייה בע"מ 02-5795354

קונספט מטבחים בע"מ 03-9072090

קונקורד הנדסה בניה ופיתוח 09-7684643

קוסובסקי שחור קבלן בניין בע"מ 02-5719500

קופקס - בניה והשקעות 1994 בע"מ 077-4020560

קופרמן שלום 050-3612335

קוקה יוסף חיים 052-2604921

קוקו תערוכות וחללים מסחריים בע"מ 050-3944493

קור הצפון פרוייקטים בע"מ 04-9809653

קורונה טכנולוגיות זכוכית בע"מ 03-7744560

קורל 052-3309009

קורפין השקעות בע"מ 054-4503625

קותי שיווק ואספקה בע"מ 02-6522904

קחטה ישי 054-6229532

קחטן עבודות מתכת בע"מ 08-9340188

קטיעי תומר בע"מ 052-6385385

קיבוץ גשר 04-6753650

קידוחי אבו יוסף בע"מ 050-5323264

קידוחי בית גאן 054-2171589

קידוחי בני קאסם בע"מ 04-6702164

קידוחי גולן בע"מ 052-3793740

קידוחי מאגד בע"מ 052-5197181

קידוחי מג'אר בע"מ 04-6785044



קידוחי מנסור 09-7939014

קידוחי נסאר בע"מ 04-6744935

קידוחי נעים 052-8480588

קידוחי סח'נין בע"מ 050-7522666

קידוחי סלע בע"מ 052-5341334

קידמה - הנדסה אזרחית בע"מ 04-9531573

קידר מבנים בע"מ 09-7431327

קיהן עמיר 08-9718799

קיוב פוד בע"מ 09-7464446

קיט איט 050-3449933

קיטור (אחזקות) בע"מ 09-7455382

קיטשן-ליין אורי בע"מ 03-9133030

קיי. פי. איי. פרוייקטים בע"מ 054-4333141

קיים עותמאן בן סאלח 054-5377800

קינמון נועם 052-3815231

קינן קנטי תום 054-6410069

קיסריה עיצוב בנוף בע"מ 04-6263006

קיפ חלונות בע"מ 054-4262464

קיצין זחר 052-2691073

קלאסיק - חומרי בנין 03-5788656

קל-בנין בעמ 03-9775200

קלו גיל מרדכי 053-5302463

קלונובר יהודה בע"מ 09-8998871

קלוסובסקי פבלו 052-8795372

קליסיאה בע"מ 052-2451522



קליר - מש בע"מ 09-8950068

קלפר אריק 052-2474865

קל-רם יעקובוביץ בע"מ 04-8415533

קמחי דורון 052-4555190

קמטק קומג אינטרנשיונל בע"מ 052-2997636

קמינר ארז 052-3972083

קנדינוב פנחס 03-9242992

קנט-לי (1997) בע"מ 052-6098864

קסה בלה מוצרי קרמיקה בע"מ 052-8462546

קסטרו ועלי מערכות מים וכיבוי אש בע"מ 052-2577368

קסירר יזמות עסקית בע"מ 054-8090543

קסם הנילוס בע"מ 052-5281151

קסם העץ 04-8414590

קפה דיין 050-9528740

קפילוטו משה 050-6429443

קפלן דוד ברוך 052-5451907

קרא מגיד 050-5381202

קרבי חגי 054-9861670

קרגו אמרפורד בע"מ 03-9700600

קרגייל.א.ס בע"מ 052-2566771

קרט ברזילי פרוייקטים בע"מ 03-9444354

קרטר ליאונרד צ'רלס 04-9840621

קריאף גלעד ויקטור 050-3670600

קרייטר תעשיות בע"מ 09-8992445

קריין ויז'ן בע"מ 03-5189178



קריסטיאן סטויאן 052-5958553

קרליצקי דוד 052-2665117

קרמיק סיטי שיווק בע"מ 02-5673999

קרמיקה אחמד מואסי בע"מ 050-5353389

קרמיקה בני יוסף אמין עואודה בע"מ 04-6412372

קרמיקה ירושלים 09-8871711

קרמיקה לונה בע"מ 04-6280250

קרמיקה שרוני בע"מ 03-5466704

קרמר שלמה סני 052-8344390

קרן אבן - צור קוסמטיקה בע"מ 054-6656521

קרן אור אשכנזי רוי עיצ 052-8524855

קרן לב"י האגודה למען החייל (ע"ר) 072-2702000

קרן משאבות בטון בעמ 03-5588090

קרן שפע תשתיות והשקעות 2015 בע"מ 053-7777782

קרני גן 072-2502293

קרשד גנרטורים בע"מ 03-6352615

קשוע אמיר 054-6749249

קשרי ברוך 052-2457439

קשרי יעקב יהושע 08-9233366

קשתות מוצרי גן וצל 2004 בע"מ 09-8854585

ר. כחלון ובנו בע"מ 08-6511175

ר. סינגר 052-2699340

ר. ש. ת לעד בע"מ 050-5347788

ר.א. שליט פיתוח בניה וייזום פרוייקטים בע"מ 02-6799177

ר.א.י. (תעשיה לתבניות מתקדמות) בע"מ 04-6020275



ר.א.צ צבבא אהרון - עבודות אלומיניום 09-8985231

ר.ב. וורלד מרקט ישראל (1992) בע"מ 03-6739277

ר.ב.י.ד. - התקנות בע"מ 04-8726311

ר.ב.פ.ז. ב.ל יעוץ ואחזקות בע"מ 052-7214499

ר.ו.ס. ברזל תעשייתי בע"מ 04-6661727

ר.ח שיווק לבניין וחקלאות 04-8376363

ר.ח. פורקליפט והשקעות בע"מ 09-7449222

ר.ח.מ.ן. למסחר אלומיניום בע"מ 02-6280421

ר.ח.פ איטום בע"מ 054-9579001

ר.ח.פ בניה ושיפוצים 073-7255555

ר.ט.י.מ.א בע"מ 03-6489858

ר.י.צ-טק אלקטרוניקה בע"מ 04-8756985

ר.מ. רוטן שווק בע"מ 09-8666894

ר.מ.א. קרמיקה בע"מ 04-9988401

ר.מ.פ. ראמי מורה פרוייקטים בע"מ 052-7275731

ר.נ. ניהול ופיקוח בניה בע"מ 054-4865479

ר.נ. תמיר מערכות בניה בע"מ 09-9730960

ר.נ.י.ן אחים שעבאן בע"מ 052-8873511

ר.ס. אדם הנדסה תשתיות ופיתוח בע"מ 050-9000612

ר.צ אינסטלציה וסניטציה 03-6589080

ר.צ. הבונים בניה והנדסה בע"מ 03-6488500

ר.צ.ד קרמיקה וכלים 04-6100484

ר.ק. גולד הנדסה בע"מ 04-6560827

ר.ר כלים מתקדמים בע"מ 03-7588818

ראבוס סחר עץ ורעפים 09-7727158



ראבי שי 077-7815815

ראבי תעשיות ספורט בע"מ 03-9396654

ראובן ע.א. בע"מ 04-9808484

ראיד זהר 052-6542144

ראיד מ. דראושה ואחיו בע"מ 04-6454404

ראם (אל-נא) השקעות בע"מ 03-5757760

ראם עבודות ניקוב בע"מ 04-6334496

ראמי בסול בניה ושיפוצים 054-2524502

RMP ראמי מחיצות 052-7275731

ראנדום טכנולוגיות 09-8821001

ראנסון פרויקטים בע"מ 073-2040513

ראפיד-אדלר בע"מ 09-7411131

ראפת יאסין תשתיות בע"מ 050-4248769

רב מפתח בע"מ 03-6592121

רב שריון בע"מ 03-6888177

רבאח זיאד 052-3741615

רביב אברהם 052-6851171

רביבו אברהם 050-5318048

רביבים - אינסטלציה סניטרית בע"מ 052-2593447

רבינוביץ גנאדי 052-2663879

רבינסקי בע"מ 03-9349394

רגב צור בע"מ 053-9315323

רגונס שלמה 02-6789351

רדא פהד 050-6960012

רדאעי עופר 03-9330876



רדיו מוטי את פול (1995) בע"מ 054-4214534

רדיון חב להנדסה בעמ 03-9226688

רהפ הנדסה וביצוע בע"מ 052-5922266

רואי גשר מתכות בע"מ 053-7774448

רואים ירוק 052-5450559

רובין אייל 052-4020764

רוגב מחשבים בע"מ 09-7469155

רודה. מ. בע"מ 09-8858886

רודז קבלנות בנין והשקעות בע"מ 03-6032448

רווח דוד 052-2938718

רוזי קוריאן צפון בע"מ 054-5863658

רוזנבלום אריה 077-7505552

רוזנבלום כרמית 03-6329222

רוזנברג רומן 04-8770583

רוזנר נתן 02-6787639

רוחאן את עסאף - פרוייקטים וכוח אדם 050-5346385

רויאל גרניט בע"מ 04-8725047

רויאל ניסור וקידוח בע"מ 050-8551795

רויאלסטון לבניה בע"מ 054-8005223

רויכמן שיש ואבן בע"מ 054-2499901

רוימי לוי חברה לעבודות פיתוח ובניו בע"מ 04-6588758

רול מרקט בע"מ 050-3999833

רולאג' בע"מ 04-6467226

רום בניה 054-9573828

רומאל טכנולוגיות בנייה בע"מ 08-9218372



רומולד טכנולוגיות בע"מ 04-6420506

רומט דם בעמ 04-8645792

רומטק אלומיניום בע"מ 08-9562006

רומי פרוייקטים ומיזוג אוויר 054-9199396

רומי שמעון - א.ש.ן פרויקטים 053-4455514

רון - ראד בע"מ 03-5403077

רון וידנה חברה לבנין בע"מ 03-9339815

רון משה חומרי בניין חדרה 04-6341321

רון קרמיקה בע"מ 04-6213070

רוני אזרק ניהול ופיקוח בניה בע"מ 050-5365190

רוני דוד מרכז האינסטלציה בע"מ 04-6586097

רוני יהודה בע"מ 050-2122252

רוני שיווק 052-4683849

רונן ארמן בע"מ 09-9586530

רונן ערבה 09-8940552

רונן שירותי מים בע"מ 052-4461461

רוס גרין בע"מ 053-3333000

רוסגבס בע"מ 050-2323272

רועי שטרית יזמות בע"מ 050-4654658

רושרוש מ.פ. בניין ופיתוח בע"מ 04-6722775

רותם טרקטורים וציוד בע"מ 04-6070706

רותם עיבוד שבבי בע"מ 08-9154989

רז אורי 050-7918055

רז יחיאל 04-6721437

רז מחסן ברזל בע"מ 09-8991115



רזוק חברה לעבודות בע"מ 04-9892030

רחום מאיר ובניו (1992) חברה לבנין פיתוח ויזום בע"מ 052-8680680

רחימי אראל 02-5826821

רחל ביתנו בע"מ 052-5444082

רחמים מזרחי מבנים בע"מ 04-6330547

רחמים ציוד כבד בע"מ 050-7627148

רחמני ד. עבודות עפר בע"מ 04-6427222

רחמני עודי 04-6399375

רטאראל פרויקטים בע"מ 08-9311130

ריאד ברבור ושות' 04-6551106

ריאד נאסר עבודות פנים בע"מ 02-5852112

ריג הנדסה (1995) בע"מ 04-8212812

ריגוטק בע"מ 073-7135000

ריג'נט לסחר 04-6224011

ריהוטי גל צפון י.ב. בע"מ 04-6931464

ריחני א.נ. בע"מ 08-9421235

ריט טק (אינטליג'נס סולושיינס) בע"מ 077-2707212

רייגן הנדסה - פיקוח וביצוע בע"מ 08-9711002

רייחבך יוסף חיים 03-5599872

רייכבך בניה בע"מ 03-6936860

רייס דלק וחקלאות בע"מ 04-6763334

רילדור בע"מ 050-8884548

רימי ניהול והשקעות בע"מ 03-9700600

רינות מחיצות וריהוט בע"מ 03-9692089

ריפי טק בע"מ 03-6207796



רישה אליאס 04-9961794

רם חשמל 04-9914051

רם מערכות אינסטלציה בע"מ 09-9509837

רם רכסים הנדסה בע"מ 050-7392509

רמי עודה 054-2404511

רמי קיצוני - ק.ט.ע. חברה למסחר ושירותים בע"מ 03-9374941

רממה מדר בע"מ 053-7234012

רמת בנייה והנדסה בע"מ 04-6247046

רן ר.י. תעשיות מתכת בע"מ 077-2728723

רנאל פיתוח ובינוי בע"מ 03-9712137

רנוובלס סייחו אס.אל. 052-7444302

רנטק בריכות שחייה ומערכות מים בע"מ 054-7910007

רני מרגלית שיפוצים כליים 08-9458228

רנמור פלוס בע"מ 052-4272288

רס - טים בע"מ 09-7401894

רפאילוב רפאל 052-6642929

רפאל - אינסטלציה ושיפוצים בע"מ 08-8661668

רפאל מחיצות 03-6350244

רפאל שיפוצים 04-8232929

רפאלי שחר 050-6615536

רפי מחיצות - פולדור 03-9314556

רפי מכלוף אינסטלציה 2005 בע"מ 02-6761423

רקח אבניאל 08-9250336

רקח אליהו 052-2227683

רקח דוד 050-8896644



רשיד סלאמה - צבע גמרים ובניה בע"מ 054-7626189

ש מיכלסון בעמ 09-7439093

ש. א. ח. פ. הנדסה (1979) בע"מ 04-8811900

ש. גוטובסקי בע"מ 08-6229307

ש. דהן תשתיות בע"מ 04-6585032

ש. הדרים חברה לבניין ופיתוח בע"מ 08-9264565

ש. י. גיל פרויקטים בע"מ 03-5179400

ש. סבן מהנדסים בע"מ 08-9414458

ש. סעדי - בניה וגמר בע"מ 054-9732532

ש. צפריר בע"מ 09-9843644

ש. רגב תחזוקה וניהול בע"מ 04-6559715

ש. רונן - בינוי אחזקות ומערכות בע"מ 054-6701700

ש. שחאדה לאלומיניום 02-5850541

ש. שיפוצים כליים והרחבות דיור 04-6521273

ש.א. עצים ורעפים בע"מ 04-6949083

ש.א.ח.ק בנימינה בע"מ 04-6288333

ש.א.י. בילדינג אלומיניום בע"מ 050-7905792

ש.ג יצירות אלומניום בע"מ 052-4684242

ש.גר נתיב עיסקי בע"מ 03-5793834

ש.ז.ר. שמש בע"מ 08-6280665

ש.ח. פארק פתוח וגינון (1986) בע"מ 04-8450007

ש.ח.א הובלות וחקלאות 052-5609125

ש.ח.ל.ב. חומרי בנין בע"מ 03-5701262

ש.ט לבניין בע"מ 04-8344727

ש.ט. יערות חומרי בניין 2011 בע"מ 04-8344727



ש.י טכנולוגיות מתכת בע"מ 04-8764289

ש.י. (יצחק ויפה) סחר בע"מ 054-4353909

ש.י. דלתות 2011 בע"מ 050-5372789

ש.י. הפצת אפולק בע"מ 054-7770139

ש.י. פטיטו נכסים ועבודות פיתוח בע"מ 054-3371723

ש.י. שיש וגרניט ישראל (יוניברסל) (1995) בע"מ 09-8606000

ש.י.א מבלטים שיווק בע"מ 073-2154430

ש.י.א מרכז הבניה - צפת בע"מ 04-6923337

ש.י.א. אינסטלציה בע"מ 03-9658980

ש.י.ל.ת שוקי יבוא ושיווק בע"מ 08-8571883

ש.י.ר. עבודות אלומיניום בע"מ 09-7464415

ש.י.ר. תובלה ושירותים בע"מ 03-7710003

ש.מ.ש. בראזני חברה לעבודות פיתוח בע"מ 02-5341573

ש.מ.ש. הנדסה בע"מ 04-6565620

ש.נ. ויטה בע"מ 055-6667768

ש.ס חופרי האחים בע"מ 050-5588542

ש.ע. שיש יבוא וסחר כללי בע"מ 04-6011232

ש.ע.ר. קידוח ותשתיות בע"מ 09-9503155

ש.ע.ר. קידוחים אופקיים בע"מ 09-9503155

ש.ק. נייר וקרטון בע"מ 03-5522823

ש.ר צוות לעניין בע"מ 072-3204470

ש.ר. ניסור וקידוח בבטון בע"מ 050-8822648

ש.ש. רובבשי בע"מ 02-6434561

ש.ש.ש. אספקה טכנית 050-6827797

שאדי רחמים 054-6605084



שאול משה 052-2493133

שאולי ישראל 03-5512296

שאער יוסף 04-9869801

שאתי ניר 052-5871616

שבו שלמה 04-6585765

שביט תריסים 050-5343742

שבירו אופק בזכוכית חולון בע"מ 03-5041888

שבע שגב לבניין בע"מ 054-4786600

שבת טוביה 03-5323649

שבת שלמה 050-5350078

שבתאי עובד 02-6796090

שבתי שמשון 050-5510629

שג'ראוי - ליבוביץ בניה בע"מ 03-6868555

שדאפנה עבדאלסלאם עלי 052-8971146

שהב עזרא 052-2754333

שהם ציפויים תעשיתיים בע"מ 052-2922705

שואף אורן 03-5501922

שואקה מוריס פירזול לבנין בע"מ 052-3740404

שוהם בועז 052-4877336

שוהנא יעקוב מוסטפא 052-3207928

שוהנא עיסאם מוחמד 050-5279607

שוורץ כלי עבודה 03-5617267

שוורץ שיווק והפצה 04-9890699

שוחמי שלום 052-3695749

שומוביץ חומרי בנין (1990) בע"מ 03-6497495



שופינג אלומיניום בע"מ 052-3304333

שוקרון אדם 054-4259361

שוקרון יהודה 02-5714444

שור יזמות ובנייה בע"מ 077-5003369

שור מתכת עיבוד שבבי בע"מ 052-8887692

שורה בעמ 04-8410975

שושני גיא 058-5158822

שחאדה איחסאן לבנין בע"מ 04-6021250

שחאדה ג'ורג' בן פהים 050-7620196

שחם יצחק 050-5503643

שחף אריה אפרים 04-8391290

שחר אברהם 02-6512906

שחר בריכות שחיה בע"מ 052-8714485

שחר דני 054-3332997

שחר התבור 054-4880800

שחר ופלג מחלב-עבודות אספלט ופיתוח בע"מ 03-9528877

שחר ידגר ובניו קבלנות בנין ונכסים בע"מ 03-5474902

שחר מיה בנייה וכבישים בע"מ 054-6764403

שחר מיה פתוח ובנוי 1989 בע"מ 03-9505002

שחר עבודות נירוסטה 052-6556677

שחתות אחמד 04-9944461

שחתות מהראן 054-4489457

שחתות מרואן מוחמד 054-4489457

שטאנג בניה והנדסה בע"מ 08-9333305

שטח אבישי 052-4539800



שטיכמוס נדל"ן בע"מ 09-9513320

שטרית את שמואל - עבודות ביוב וניקוז בע"מ 053-6561822

שטרית יצחק עבודות מתכת בע"מ 054-5980351

שטרן אשר 02-6423008

שטרן גלאס בע"מ 04-9511175

שטרן דוד 054-3192943

שטרן הלל אלחנן 054-8343747

שטרנג אבי ציוד טכני בע"מ 03-5599222

שי הרץ 052-5838481

שי מוצרי איכות בע"מ 09-9508158

שי מיא עבודות גובה 052-2923229

שי משטחים 04-6440484

שי קדימה יזמות (2001) בע"מ 050-5310075

שיאב הנדסה לסלילה ופיתוח בע"מ 03-9668750

שיווק ופיתוח אורן - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 02-5706100

שיווק שעבאן כלי עבודה בע"מ 04-6744835

שיח' אחמד ראמי זידאן 054-8314876

שיטיש בנייה ושיפוצים 050-9313263

שיטרית דוד אברהם 077-4151123

שיטרית יצחק 052-6711768

שיין גימורים בע"מ 09-8986408

שיך עבד נזאר 053-6353135

שיך עבד עומר מוחמד 052-6588860

שילאן יוסף 03-5504636

שילובי יוזמה בע"מ 03-9248767



שילובים צבעים וכלי עבודה בע"מ 04-9969030

שיליאן דני 072-2113634

שילת התזה ושאיבת בטון בע"מ 052-8286686

שיפוץ בגוון אחר 04-6474730

שיפוצי אביב 054-6363558

שיפוצי הצפון אחים סבג 050-7469260

שיפוצי חיפה והצפון בע"מ 050-5301579

שיפוצי יהודה 03-9335777

שיפוצי עדן חן - דוד דיין 03-6581245

שיפוצים בנין + פיספסים 08-8503755

שיקום ותחזוקת מבנים 04-6562752

שיר רפאל בע"מ 04-6337752

שיראל רידש בע"מ 052-6570772

שיש אורן אל-גל 04-6249855

שיש אל-חי בע"מ 03-9242127

שיש אלמרוא בע"מ 03-9092651

שיש אריאל בע"מ 09-9562233

שיש בשאראת בע"מ 04-6576838

שיש הכפר 050-7561527

שיש וואן בע"מ 052-8859303

שיש כפר יאסיף 050-5636648

שיש ניר צבי בע"מ 08-9494100

שיש סגנון ישראל בע"מ 050-8240241

שיש סמי 08-9255082

שכטר אלי- אלומיניום 050-5494860



שכטר ובניו קבלני בנין בע"מ 04-9808469

שכטר יצחק 052-2580953

של בנית מבני תעשיה ומסחר להשכרה בע"מ 052-3238210

שלאבנה נמרוד בן חאתם 050-7662309

שלאעטה סאלח 050-6808301

שלבי אחמד נאדר 052-4217057

שלבית שיש בע"מ 04-8640255

שלום את נתן עבודות בניה ופיתוח בע"מ 03-6782355

שלום לוין הסמכות המקצועית לבנייה בעץ 050-7742010

שלום עוז 052-6006803

שלום שי 052-8600483

שלומי בק בע"מ 053-6766777

שלומי פלח - אור שיפוצים 052-2548145

שלופה בשארה 050-8898664

שלופה סוהיל 054-2099675

שלופה ע. ובניו לתשתיות בע"מ 04-6106966

שליט משה שיפוצים 03-6588152

שליידר גיא 050-5400746

שלמה גל סחר (1988) בע"מ 04-6306318

שלמה סלומון ובניו בע"מ 08-8596024

שלמון אמיר 04-8261702

שם טוב שבתאי 052-3750217

שם טוב שיפוצים 050-5321366

שמאולביץ ראובן 050-5232754

שמאי אבי 050-5277768



שמאי יוסי 03-9626417

שמואל יעקב 050-6357735

שמואל רחמים 050-3143406

שמחה ישראלוביץ בע"מ 052-3410002

שמחי עוזיאל 050-5240564

שמיר חברה להובלות ולמשלוחים בע"מ 03-6500860

שמס יוסף בע"מ 050-8683813

שמעון בוניק 09-8989393

שמעון חסון בע"מ 03-9042722

שמעון יוסף 03-7390313

שמעון סבג 052-2696615

שמעון פחימה-יזמות בניה 04-9929994

שמעוני יוסף 054-4456511

שמעוני סימן טוב 02-6787635

שמעוני עופר 03-5035932

שמעוני עמוס - ש. פרוייקטים ואחזקה 050-3370743

שמר ניהול ופיקוח בניה 054-4215527

שמר שיפוצים-עטיה מקס 050-6774724

שמר שרותי שאיבת בטון בע"מ 050-7776177

שמש אברהם 050-8669944

שמש אופק תשתיות גז בע"מ 054-6000036

שמש רפי עבודות עפר ופיתוח 052-2648076

שנ"ל אספקה בע"מ 08-9151248

שנבל יאיר הנדסת חשמל בע"מ 03-6131688

שנדונג היי-ספיד גרופ קו. לימיטד 050-7455020



שנהב בניעם בע"מ 03-9017733

שנהב שפירא בע"מ 04-9849467

שני איטום ובידוד 02-6799731

שני יעקב 052-5420707

שני נחמן 03-5580101

שני תואמים ביחד בע"מ 053-6000123

שניר יצחק ייעוץ ושווק בע"מ 03-9611014

שניר יוסף 054-6909509

שעיה יואב 08-9254280

שעל צעדים בבנייה בע"מ 072-2212123

שערי גינזה כוח והשקעות בע"מ 050-5737595

שעשוע שוקי 050-4303921

שפורן מיכאל שיפוצים 052-2848711

שפיר אשטרום הקמת נמל ב 03-9169500

שפיר פיזארוטי כביש 6 054-9090642

שפיר פיצרוטי עסקה משותפת 02-6472624

שפירא דביר 054-4441533

שפירא ישראל 052-3258192

שפירא ניצן 052-3488666

שפצונא- אורי ועמי ווקנין 052-3833006

שפר את אלי לוי (1993) הסעות והובלות בע"מ 03-9623222

שפר תעשיות אלומניום (1997) בע"מ 04-6644000

שקד מבנים ניידים ופרוייקטים בע"מ 03-9611611

שקד מחצבות בע"מ 050-3727280

שקוליר מרק 03-9412992



שקוף - מט בע"מ 08-9151000

שקוף פרויקטים בע"מ 050-5243041

שקור מארון 04-8531479

שקי יצחק 050-5758366

שראל מהנדסים בע"מ 03-9653028

שרבט מנשה ובניו 04-6420186

שרבי יצחק - שרותי מנוף בע"מ 03-5330672

שרביט דוד 03-9346507

שרבף מנשה ליאור 052-8229815

שרון בוזגלו 050-7468055

שרון משה 050-5604677

שרון רחמים-הנדסה אזרחית 053-7607317

שרונית חומרי בנין בע"מ 09-7961145

שריד חיים 08-9404441

שריד ש.ד. בע"מ 050-4655670

שריון - מיגון דלתות ומוצרי ביטחון (2003) בע"מ 08-9797845

שריקי יצחק 052-7768990

שרעבי מרדכי 09-8651449

שרעבי עופר 052-3451208

שרקאוי מוחמד 050-5367049

ששון דניאל עבודות בניה בע"מ 03-9673317

ששון יורם 050-5833366

ששון יורם - כבישים תשתיות ופיתוח 050-5833366

ת.מ. בניה 052-2821240

ת.מ.י.ד חברה לבניה והשקעות בע"מ 077-3203396



תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ 04-9562351

תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ 04-8591700

תאלא לשיפוצים בע"מ 052-2830819

תבור שיווק - אגודה שתופית חקלאית בע"מ 04-6509626

תבורי שיפוצים ואינסטלציה 054-7001123

תגיב - מוטי ראלי בע"מ 050-5742905

תדשיין פרו הנדסה 050-7517552

תומר בנייה ושיפוצים 2011 בע"מ 054-3080890

תומר כפיף בע"מ 050-7999488

תוראב אינרג'י בע"מ 050-5218609

תורגמן- חברה לבנין בעמ 03-5590512

תורג'מן יוסי מערכות צנרת בע"מ 03-9792041

תורג'מן רותם 050-7450420

תותח האינסטלציה 04-8384691

תותחני אינווסטמנט 2001 בע"מ 03-9513378

תחנה הובלות 1991 בע"מ 02-6734266

תחנת דלק "שיאונה" בע"מ 052-5039999

תימורים חברה לעבודות הנדסיות בע"מ 04-6440047

תכלית סולאר התקנות בע"מ 050-6814406

תכרורי מהנדסים בע"מ 052-2474138

תמא 38 שפירא 2 בע"מ 050-5304736

תמאם אמיר 052-6906677

תמארה לעבודות בנין ופיתוח בע"מ 052-8296168

תמו עובדיה 03-6827623

תמיר טפירו חומרי בניין בע"מ 04-6227097



תמיר ימין ניהול וביצוע פרויקטים בע"מ 052-7260088

תמיר תעשיות מתכת בע"מ 04-9967852

תמם יוסף ובניו טכנולוגיות בע"מ 09-7489020

תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ 09-7489020

תמם משה שפוצים ובניה מחדש בע"מ 03-5344401

תמר הפקות ב.כ. בע"מ 04-6390510

תמרה הובלה בקירור (1994) בע"מ 04-9946654

תמרון - תמרי גיא 050-7471111

תנועה בדרך בע"מ 050-3434207

תנועה זורמת 053-2400460

תנועה פתוחה בע"מ 04-8200676

תנופה לבניין בע"מ 052-6587776

תנעמי יונתן 04-6140999

תען עבודות עפר בע"מ 09-8851580

תעשיות אבן א.סמל 053-2236335

תעשיות אילמורית בע"מ 04-6181050

תעשיות בשאר סחנין 050-4555894

תעשיות חולות לבנים בע"מ 03-6077555

תעשיות מתכת כפר סבא - אחים שהרבני (1980) בע"מ 052-6575277

תעשיות עץ ויצמן בע"מ 050-5203714

תעשיות רק לספורט בע"מ 09-8919560

תעשיות שמעוני בע"מ 054-6616614

תעשית פרופילים מעץ בעמ 04-8417348

תפארת קבלני צבע ושפוצים כלליים בע"מ 04-6325612

תקרורי סחר ושיווק בע"מ 052-2958990



תקתוק טל- אל 050-6806270

תריסי א.ג.מ. בע"מ 02-6790355

תריסי אבו סנאן בע"מ 04-6455407

תריסי אבי 03-5509533

תריסי אורלי ציון 03-5606862

תריסי אלום עויסה 03-5510061

תריסי באסל 050-4436862

תריסי דוחא בע"מ 04-9947367

תריסי ויקטור 03-5046060

תריסי זהר 052-6800030

תריסי זהר 04-8219028

תריסי יוסי 050-5303712

תריסי ירון 03-6833888

תריסי לב השכונה 050-5281231

תריסי לברטי בע"מ 050-2978887

תריסי ליאל י.ק 052-3247787

תריסי מכר 052-2848559

תריסי עופר 03-5336914

תריסי שולמית בע"מ 053-7385083

תשובה- חומרי בניין בע"מ 08-9167167

תשתיות בטוחות בע"מ 052-7387751

תשתיות הגליל 077-7571104


