מעודכן נכון ליום 30.1.2014

ספר קבלנים מועצה אזורית מגידו
תחום העיסוק

שם החברה

שם איש קשר

מייל

נייד

שירותי תרגום
אוהד עדי  --שירותי תרגום
אריאלה אוחנה

אוהד עדי
אריאלה

050-6500999
052-3137766

ohadgoldwork@gmail.com
ariellao@hotmail.com

מיכאל לוינגר
אם די אס אלירן מחשבים
ענר שהם
דקל תוכנה

מיכאל
מיקי בלום
052-6097304
נעמה

054-2284055
054-2446707
04-8252503
04-8145416

support@mbreomp.com
miki@mds.co.il
anar@ashiot.com

חלבי עזמי
חלבי הלל סולימאן
אחים רושדי סלילת כבישים עפר ופיתוח ניסאם חלבי
נסיב חלבי
נסיב חלבי בע"מ
שאיר
קדמה הנדסה אזרחית
גלעד
אהרון אטדגי
ג'ורג'
סאיג הנדסה וקבלנות
עובד רחום
רחום מאיר ובניו
שלמה
דנברי בע"מ
חורי
ע.חורי דאומני בע"מ
סבאג אברהם
סבג שיפוצי הצפון
רון עבודות עפר ייזום ופיתוח בע"מ
/משה כהן
050-7582436
אהרון יגאל
אהרון יגאל הנדסת בניין
ארגמן בניה ופיתוח נדל"ן בע"מ/ששון
יצחק
050-5606602
050-7576926
מועלם נעים חברה  /מאיר מועלם
052-6809711
יצחק פנחס ובניו בע"מ
057-7260855
נתיבי המפרץ בע"מ

050-7339759
052-4601111
052-6665667
052-5797220
054-7740117
052-5909206
0528-670670
050-2004962
057-8580642
050-7469260

.
wesam@rushde.co.il
nasebb@walla.com
shaher7@bezqint.net.il
atedgi.itd@atedgi.com
sayegh_eng@hotmail.com
rahum@zahav.net.il
info@danbary.co.il
salamakh@walla.co.il
shani_2444@walla.com

04-6526259
057-4524538

ron.afar@inter.net.il

077-5517046
04-6481130
04-6597095
04-8580778

argaman.ltd1@gmail.com

מחשוב תוכנה וחומרה

עבודות בנייה ושיפוצים

zz66@zahav.net.il
shuli@netivey.co.il

עבודות שיפוץ כלליות

ע.קובטי בע"מ
אחמד שתיווי
סוהיל סלים
א.ג.ס פרוייקטים בע"מ
ברק נעוס הנדסה בע"מ
חג בגג בע"מ

050-4600235
אחמד
סלים סוהיל
יקי אגם
נעוס ברק
09-8788611

04-6468360
054-598231
050-9328273
050-8283283
052-3904646
09-8780784

בני סאמי מרשי
מזרחי אליהו
פרץ דוד שיפוצים
פרץ דוד קבלן שיפוצים

04-6080984
052-2488465
פרץ דוד
פרץ דוד

04-6466358
04-9892113
052-5407989
052-4336067

awnik@bezeqintnet.il

yakiyrs@netvision.net.il
sales@hagbaggg.co.il
monir_marshi@012.net.il

david587@012.net.il

איכות הסביבה
הרשקוביץ הדסה
דניאל אלנתן

054-2380780
072-2327644

max@momenteken.com
daniel@greenkoala.co.il

ד.גלעד מתקני אוטומציה וחשמל
בר ישראלי

יורם זגורי
אפרת
בר ישראל

0522-845781
052-3462932
052-5858535

zy_elect@012.net.il
efrat@dgilad.co.il
kaibarsitar@gmail.com

הדברה וריסוס

חטין שירותי הדברה

מחמוד אגבריה

052-5290995

mahmod.httin@gmail.com

כיבוי אש

יניב שיקום מבנים ואחזקות בע"מ
א.גולן תקשורת בע"מ מערכות כריזה
גילוי אש מצלמות רעידות אדמה ובתים
חכמים

יניב עמוס

052-8888828

yaniv_amos@bezeqint.net

03-9210190

yair@golangrovp.co.il

שילוט

א.א .שלטים
מור שלטי איכות בע"מ

אייל אלקיים
חיים וינטגרטן

050-7505121
050-4310605

aapirsom@walla.com
sale@morshilut.co.il

אחזקה ותיקון גנרטורים

סינוס החשמל

קובי הימן

054-7703835

kobi19711@bezeqint.net

מיזוג אויר

שושן סגרון מיזוג אויר

שושן סגרון

050-6917986

amis@walla.co.il

חברת מומנתוקן
קואלה פתרונות
חשמל ומאור

052-2590356

טביב אמיר

טביב אמיר

052-8326640

amr69@walla.co.il

ניהול תיאום ופיקוח
ישראל אפשטיין מהנדסים בע"מ
קובי רוזנפלד הנדסה וניהול

ישראל אפשטיין
קובי רוזנפלד

050-5231484
054-2200550

יהודה שמעון
ברוך סיאר עבודות עפר
האחים ברוד עבודות עפר ופיתוח
י .גובי עבודות עפר
אנטון רמסיס
מיכל אהרוני
קיסריה-עיצוב בנוף בע"מ

יהודה שמעון
רונן סיאר
מועאד ברוד
יפתח
רמסיס
מיכל אהרוני
מאיר

054-6747263
050-5257620
052-4261977
050-5201746
054-7727224
0506-488485
0547-323323

israelepsh@bezeqint.net
kobir1011@gmail.com

עבודות עפר  -בובקט

אדריכלות

ronensyar@gmail.con
ahembarod@walla.com

michalaharony08@gmail.com
info@caesario.co.il

יבוא ושיווק מתקני ספורט
דוגלה יבוא ושיווק מתקני ספורט
אלוף הספורט גדעון מולאייב בע"מ
טקניון מקבוצת גלובל ישראל בע"מ
גרפיקה

גליה סביר מעצבת גרפית
סוזן רז  -מעצבת גרפית
יסמין סטודיו לעיצוב

חוליו דולפן
ראובן רגב
רותם ראובן
052-5343362
04-9898138
052-3966241

054-4289148
050-8335906
054-4750221

04-6525939

dugla@isdn.net.il
regev@alufsport.co.il
rotemr@g-il.com
galiasavir@gmail.com
suzannoam@gmail.com
ganziyasmin@gmail.com

