
קטיגוריה
שם 

החברה
מייליישובפ.ח

הסעות גאד 
מ"אליאס בע

jad-tours@bezeqin.netכפר כנא512207051

מגאר40750515שריף סרחאן

הסעות 
מ''אדיר בע

5.1462E+10מגארadeer.lid@gmail.com

אמקה ביט 
מ''בע

5133254727713602MEIN@hotmus.co.il

ירון קטיש

גאן

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958263דקל הצפון

גמאל 
אברהים 

מ''בע
esna999@gmail.comמגאר513693051

ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178938

adhamzidan92@gmail.comמגאר56286842זידאן זידאן

חוסיין עלי 
אבו סלאח

מגאר23246804
HOSSAINABUSALAH@GMAI

L.COM

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732700

מגארחנות וסאם

ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178943

adhamzidan92@gmail.comמגאר56286847זידאן זידאן

חוסיין עלי 
אבו סלאח

מגאר23246809
HOSSAINABUSALAH@GMAI

L.COM

אדריכלות 

ועצוב פנים

ה .ל.ח.נ
להנדסה

Nazih/kh1962@gmail.comכפר כנא

אדריכלים 

ומהנדסים

חץ הגליל 
אדריכלים 
ומהנדסים 

מ"בע

hitzhaglil@gmail.comירכא

אחמד מוסא 
אבו עיד

A.A.EID@GMAIL.COMמגאר33706384

אבו גוש 
האיל

h6784064@gmail.comמגאר52494748

אדריכלים 

פנים חוץ 

אורבאני

a.m.zarora2@gmail.com

הסעות

סלילת 

כבישים

פינוי אשפה 

וטאטוא 

כבישים

א .מ

זערורה 
5.14E+08כפר מנדא
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העדין 
החדש 

מ''ס בע.ר.ח
edan.eng.2015@gmail.comכרמאיל515084169

אייה הנדסה 
אזרחית 

ואדריכלות 
גמיל אבו )

(גנב

jameel.ajb@gmail.com

סטיו 
אדריכלים 

יפתח 
יששכרוב

iftach@stavarc.co.il

יוסף 
+ אגבאריה 
גבארין 
מוחמד

akyos1@gmail.com

אבו רומי 
, אדריכלים
מהנדסים 
ויועצים 

מ"בע

aboromi@netvision.net.il

סאמר אבו 
h6784064@gmail.comגוש

עבד אלמגיד 
abedsh@barak.net.ilשעבאן

ר .פ.א
הנדסה 
וניהול 

פרויקטים 
מ"בע

office@apr-eng.com

דאטום 
מהנדסים 

מ"בע
aboromi@netvision.net.il

תמארה 
זועבי תכנון 

מ"ושיווק בע
zoobe@bezeqint.net

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958268דקל הצפון

גמאל 
אברהים 

מ''בע
esna999@gmail.comמגאר513693056

לביב טנוס 
חומרי בניין

מגאר61233714

אדריכלים 

פנים חוץ 

אורבאני

אחזקת 

מים וביוב

mailto:edan.eng.2015@gmail.com
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ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178944

adhamzidan92@gmail.comמגאר56286848זידאן זידאן

חוסיין עלי 
אבו סלאח

מגאר23246810
HOSSAINABUSALAH@GMAI

L.COM

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732706

KANG.DAG@GMAIL.COMמגאר33036933דגאשה כנג

jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

ביטוח

ס קום .ה
סוכנות 
לביטוח

אר'מע514952084

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958269דקל הצפון

לביב טנוס 
חומרי בניין

מגאר61233715

ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178945

adhamzidan92@gmail.comמגאר56286849זידאן זידאן

חוסיין עלי 
אבו סלאח

מגאר23246811
HOSSAINABUSALAH@GMAI

L.COM

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732707

KANG.DAG@GMAIL.COMמגאר33036934דגאשה כנג

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958275דקל הצפון

ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
אר'כפר  מג40940281

גמאל 
אברהים 

מ''בע
esna999@gmail.comמגאר513693060

ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178950

חוסיין עלי 
אבו סלאח

מגאר23246814
HOSSAINABUSALAH@GMAI

L.COM

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732713

512576075m.n.himan@gmail.comהימן.ב.א

KANG.DAG@GMAIL.COMמגאר33036937דגאשה כנג

אחזקת 

מים וביוב

עבודות 

מים ביוב 

וחשמל

גידור
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jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

חנות וסאם

בלאל אבו 
abugosh2@gmail.comגוש

jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

0537217412/3חנות וסאם

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958273דקל הצפון

ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178947

adhamzidan92@gmail.comמגאר56286850זידאן זידאן

חוסיין עלי 
אבו סלאח

מגאר23246813
HOSSAINABUSALAH@GMAI

L.COM

KHRIS.EHAB@GMAIL.COMמגאר29883873איהאב חריס

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732710

אייה הנדסה 
אזרחית 

ואדריכלות 
גמיל אבו )

(גנב

jameel.ajb@gmail.com

חנות וסאם

טוויג 
הצברות

TWIGGABI@GMAIL.COMמשמר הירדן3824304

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732711

אייה הנדסה 
אזרחית 

ואדריכלות 
גמיל אבו )

(גנב

jameel.ajb@gmail.com

רמא הגליל 
מ"הנדסה בע

515193027
מעלות 

תרשיחא
Rma9574391@gmail.com

אייה הנדסה 
אזרחית 

ואדריכלות 
גמיל אבו )

(גנב

jameel.ajb@gmail.com

jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

, הנדסה

ניהול 

ופיקוח 

פרויקטים

גידור

גינון

הדברת 

מזיקים 

ועשבי בר
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יוסף 
+ אגבאריה 
גבארין 
מוחמד

akyos1@gmail.com

אבו רומי 
, אדריכלים
מהנדסים 
ויועצים 

מ"בע

aboromi@netvision.net.il

סאמר אבו 
h6784064@gmail.comגוש

עבד אלמגיד 
abedsh@barak.net.ilשעבאן

דאטום 
מהנדסים 

מ"בע
aboromi@netvision.net.il

תמארה 
זועבי תכנון 

מ"ושיווק בע
zoobe@bezeqint.net

- בריק 
תכנון 

אדריכלי
קרית שמונה80913965

a_b_eng@netvision.net.il מגארהנדסה.ב.א

רבאח 
אינגנירז

rabah.1974@gmail.comעראבה35194679

סלימאן 
' וישאח

מהנדסים 
ויועצים

info@sw-eng.co.ilעכו514360908

הקמת 

, פרוייטקים

ניהול 

, ופיקוח

ליווי , בקרה

תוכנית 

מתאר 

ומפורטות

גליל גולדן 
פרוייקטים 

מ"בע
Foad599@gmail.comירכא515116812

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958271דקל הצפון

ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
אר'כפר  מג40940277

KANG.DAG@GMAIL.COMמגאר33036936דגאשה כנג

jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

' קולאג
לתרבות

kolagtarbot@gmail.comמגאר515264760

, הנדסה

ניהול 

ופיקוח 

פרויקטים

, הנדסה

, חשמל

, ובקרה

יעוץ , תכנון

ופיקוח

זגגות 

ואלומיניום

חינוך 

ורווחה

mailto:akyos1@gmail.com
mailto:aboromi@netvision.net.il
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תקווה 
שירותי 
בריאות

TEKVA2010@GMAIL.COMאום אל גנם580531994

פתפות את 
ח"גאנם רו

FGCPA@WALLA.COMמגאר513070219

עלימי את 
ח"קאסם רו

alemilona@yahoo.comכפר קרע512252826

שאדי אבי 
ח"יונס רו

shadi_adi@yahoo.comסכנין34824045

עלאא ריאן 
ד"ח עו"רו

rayan@rayan.co.ilכאבול25931528

אוסאמה 
ח"ראשד רו

osama_r@gmail.comרינה

אלפא 
קפיטל 

רנסאנס 
מ"בע

s0526441651@gmail.comמגאר515227833

מיתרים 
פיננסים 

רואי ' ושות
חשבון

salama.z.cpa@gmail.comתל אביב

סוליקס 
פרויקטים 

מ"בע
Solex@lasega.comנצרת515381888

jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

ס .ה
אלקטרוניקה
 וטכנולוגיה

karam.advs@gmail.com

ר .פ.א
הנדסה 
וניהול 

פרויקטים 
מ"בע

office@apr-eng.com

אחמד מוסא 
אבו עיד

A.A.EID@GMAIL.COMמגאר33706383

אבו גוש 
האיל

h6784064@gmail.comמגאר52494747

העדין 
החדש 

מ''ס בע.ר.ח
edan.eng.2015@gmail.comכרמאיל515084168

עבד אלמגיד 
abedsh@barak.net.ilשעבאן

יועצים 

מתכננים

חינוך 

ורווחה

חשבונאות 

ושכר

חשמל

mailto:TEKVA2010@GMAIL.COM
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אייה הנדסה 
אזרחית 

ואדריכלות 
גמיל אבו )

(גנב

jameel.ajb@gmail.com

יוסף 
+ אגבאריה 
גבארין 
מוחמד

akyos1@gmail.com

אבו רומי 
, אדריכלים
מהנדסים 
ויועצים 

מ"בע

aboromi@netvision.net.il

דאטום 
מהנדסים 

מ"בע
aboromi@netvision.net.il

תמארה 
זועבי תכנון 

מ"ושיווק בע
zoobe@bezeqint.net

ייעוץ 

משפטי

רשרוש 
ד''סאמר עו

/מגאר300745965
SAMER.ROSHROSH@GMAIL.

COM

שירותי 

כביסה

מכבסת 
מגאר

מגאר65783971

אבו גוש 
האיל

h6784064@gmail.comמגאר52494750

KANG.DAG@GMAIL.COMמגאר33036939דגאשה כנג

העדין 
החדש 

מ''ס בע.ר.ח
edan.eng.2015@gmail.comכרמאיל515084172

jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

סאמר אבו 
h6784064@gmail.comגוש

עבד אלמגיד 
abedsh@barak.net.ilשעבאן

דאטום 
מהנדסים 

מ"בע
aboromi@netvision.net.il

תמארה 
זועבי תכנון 

מ"ושיווק בע
zoobe@bezeqint.net

יועצים 

מתכננים

מבנים

mailto:jameel.ajb@gmail.com
mailto:akyos1@gmail.com
mailto:aboromi@netvision.net.il
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ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
אר'כפר  מג40940282

ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178951

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732714

אייה הנדסה 
אזרחית 

ואדריכלות 
גמיל אבו )

(גנב

jameel.ajb@gmail.com

אבו גוש 
האיל

h6784064@gmail.comמגאר52494751

העדין 
החדש 

מ''ס בע.ר.ח
edan.eng.2015@gmail.comכרמאיל515084173

jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

סאמר אבו 
h6784064@gmail.comגוש

סלאח אלדין 
שאדיה

28357648shakib1001@gotmail.com

ואיל גמאל 
גאנם 

(מכולת)
מגאר25786138

עמראן 
(מזון)עמראן 

פנדיאר'מג65917411

משאית 

רמסה 

מחפר 

מיניביגר 

בובקט 

עבודות עפר

מגאר302963277אניס חנות

אורהייטק 
GISמ" בע

office@orhitec.comתקוה-פתח512711623

חאלד עולם 
המחשב

בית גן34254634

גמאל 
אברהים 

מ''בע
esna999@gmail.comמגאר513693059

מיגון 

דלתות 

וסורגים

מים

מסעדה 

ומתנות

מערכות 

מידע 

ותקשורת

mailto:s.g.s.hmovel@gmail.com
mailto:yaserhndsa25@gmail.com
mailto:jameel.ajb@gmail.com
mailto:h6784064@gmail.com
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כל בו טארק 
למחשב

t0527368022@gmail.comמגאר33588348

מוטנרולה 
סולושנס 
מ''ישראל בע

510180030
קריית שדה 

התעופה
DRORELIYAHU@MOTOROLA

SOLUTION.COM

זאהי אבו 
גוש

מגאר58165600
ELECTROZAHI@BEZEGINT.N

ET

bnetworksb@gmail.comבדר וסאם

משרד 

עורכי דין
Karam.adrs@gmail.comאר'מע66043407ד"כרם הנו ע

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958276דקל הצפון

גמאל 
אברהים 

מ''בע
esna999@gmail.comמגאר513693061

ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178949

חוסיין עלי 
אבו סלאח

מגאר23246815
HOSSAINABUSALAH@GMAI

L.COM

אמקה ביט 
מ''בע

5133254727713602MEIN@hotmus.co.il

פרפקט .ר.ש
מ''מאור בע

מגאר515125256
SAMER.ROSHROSH@GMAIL.

COM

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958274דקל הצפון

ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
אר'כפר  מג40940280

אוסאמה 
talebtabari@gmail.comטברי

ניהול 

פרויקטים
milgm@milgam.co.ilתקוה-פתח510982325מילגם

אז 'מג
פרויקטים 

מ"בע
MAIN@MAJAZ.CO.ILנצרת514887315

NITSANLUZ@GMAIL.COMהאצר58093568נידן לוז

ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
אר'כפר  מג40940283

ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178952

מתקני 

משחק 

לגנים 

ציבורים 

וגני ילדים

נגרות

ספקים 

למתן יעוץ 

ולווי 

פרוקטים 

, סביבתיים

ספקי 

מתקני 

ספורט

מערכות 

מידע 

ותקשורת

mailto:t0527368022@gmail.com
mailto:DRORELIYAHU@MOTOROLASOLUTION.COM
mailto:DRORELIYAHU@MOTOROLASOLUTION.COM
mailto:ELECTROZAHI@BEZEGINT.NET
mailto:ELECTROZAHI@BEZEGINT.NET
mailto:bnetworksb@gmail.com
mailto:dekl.zfon2013@gmail.com
mailto:esna999@gmail.com
mailto:s.g.s.hmovel@gmail.com
mailto:HOSSAINABUSALAH@GMAIL.COM
mailto:HOSSAINABUSALAH@GMAIL.COM
mailto:MEIN@hotmus.co.il
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:dekl.zfon2013@gmail.com
mailto:talebtabari@gmail.com
mailto:milgm@milgam.co.il
mailto:MAIN@MAJAZ.CO.IL
mailto:NITSANLUZ@GMAIL.COM
mailto:s.g.s.hmovel@gmail.com


חוסיין עלי 
אבו סלאח

מגאר23246816
HOSSAINABUSALAH@GMAI

L.COM

פרפקט .ר.ש
מ''מאור בע

מגאר515125257
SAMER.ROSHROSH@GMAIL.

COM

מתקנים 

מתנפחים

פרפקט .ר.ש
מ''מאור בע

מגאר515125258
SAMER.ROSHROSH@GMAIL.

COM

ספקי כלי 

ה"צמ

אפקו ציוד 
מ'' בע1991

MISAAC@EFCO.CO.ILחולון511602146

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958272דקל הצפון

ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
אר'כפר  מג40940278

גמאל 
אברהים 

מ''בע
esna999@gmail.comמגאר513693058

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732709

512576075m.n.himan@gmail.comהימן.ב.א

jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958270דקל הצפון

ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
אר'כפר  מג40940276

גמאל 
אברהים 

מ''בע
esna999@gmail.comמגאר513693057

ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178946

חוסיין עלי 
אבו סלאח

מגאר23246812
HOSSAINABUSALAH@GMAI

L.COM

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732708

KANG.DAG@GMAIL.COMמגאר33036935דגאשה כנג

jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

heidenetom@gmail.comמגארכיאן פאדל

עבודות 

קבלניות

קיזל את 
פוארסה

אר'מע514732703

ן ''אמיק
ניהול 

פרוייקטים 
הנדסיים 

מ''בבניה בע

rzvika@amanet.co.ilתל אביב511664583

פיקוח 

הנדסי וליווי 

פרויקטים

ספקי 

מתקני 

ספורט

עבודת 

מסגרות

צבע וזפת 

גגות

mailto:HOSSAINABUSALAH@GMAIL.COM
mailto:HOSSAINABUSALAH@GMAIL.COM
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:MISAAC@EFCO.CO.IL
mailto:dekl.zfon2013@gmail.com
mailto:esna999@gmail.com
mailto:yaserhndsa25@gmail.com
mailto:m.n.himan@gmail.com
mailto:jawadaslan48@gmail.com
mailto:dekl.zfon2013@gmail.com
mailto:esna999@gmail.com
mailto:s.g.s.hmovel@gmail.com
mailto:HOSSAINABUSALAH@GMAIL.COM
mailto:HOSSAINABUSALAH@GMAIL.COM
mailto:yaserhndsa25@gmail.com
mailto:KANG.DAG@GMAIL.COM
mailto:jawadaslan48@gmail.com
mailto:heidenetom@gmail.com
mailto:rzvika@amanet.co.il


מגאר26396930הנדסה.ב.א
A_B_ENG@NETVISION.NET.I

L

אבו גוש 
האיל

h6784064@gmail.comמגאר52494749

העדין 
החדש 

מ''ס בע.ר.ח
edan.eng.2015@gmail.comכרמאיל515084170

חאלד עולם 
המחשב

בית גן34254632

כל בו טארק 
למחשב

t0527368022@gmail.comמגאר33588345

זאהי אבו 
גוש

מגאר58165598
ELECTROZAHI@BEZEGINT.N

ET

אמקה ביט 
מ''בע

5133254727713602MEIN@hotmus.co.il

פרפקט .ר.ש
מ''מאור בע

מגאר515125251
SAMER.ROSHROSH@GMAIL.

COM

bnetworksb@gmail.comבדר וסאם

. אלקסור
טי . איי

סוליושנס 
מ"בע

ALEXOR.S005@GMAIL.COMנצרת515215630

ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
אר'כפר  מג40940274

אמקה ביט 
מ''בע

5133254727713602MEIN@hotmus.co.il

פרפקט .ר.ש
מ''מאור בע

מגאר515125253
SAMER.ROSHROSH@GMAIL.

COM

סוליקס 
פרויקטים 

מ"בע
Solex@lasega.comנצרת515381887

ר .פ.א
הנדסה 
וניהול 

פרויקטים 
מ"בע

office@apr-eng.com

ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
אר'כפר  מג40940272

חאלד עולם 
המחשב

בית גן34254631

כל בו טארק 
למחשב

t0527368022@gmail.comמגאר33588344

אמקה ביט 
מ''בע

5133254727713602MEIN@hotmus.co.il

פיקוח 

הנדסי וליווי 

פרויקטים

פקסים 

מדפסות 

מכונות 

צילום 

מקרנים 

לרבות דיו 

למכשירים 

ונייר צילום

ציוד 

חשמלי 

-למשרדים 

מאווררים 

מזגנים 

מייחמים 

מקררים 

ומיזוג אוויר 

וכו

ציוד משרדי 

וצרכי משרד

mailto:A_B_ENG@NETVISION.NET.IL
mailto:A_B_ENG@NETVISION.NET.IL
mailto:h6784064@gmail.com
mailto:edan.eng.2015@gmail.com
mailto:t0527368022@gmail.com
mailto:ELECTROZAHI@BEZEGINT.NET
mailto:ELECTROZAHI@BEZEGINT.NET
mailto:MEIN@hotmus.co.il
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:bnetworksb@gmail.com
mailto:ALEXOR.S005@GMAIL.COM
mailto:MEIN@hotmus.co.il
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:Solex@lasega.com
mailto:office@apr-eng.com
mailto:t0527368022@gmail.com
mailto:MEIN@hotmus.co.il


פרפקט .ר.ש
מ''מאור בע

מגאר515125250
SAMER.ROSHROSH@GMAIL.

COM

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958267דקל הצפון

גמאל 
אברהים 

מ''בע
esna999@gmail.comמגאר513693055

ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178942

adhamzidan92@gmail.comמגאר56286846זידאן זידאן

חוסיין עלי 
אבו סלאח

מגאר23246808
HOSSAINABUSALAH@GMAI

L.COM

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732704

KANG.DAG@GMAIL.COMמגאר33036932דגאשה כנג

jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

חנות וסאם

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958264דקל הצפון

ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
אר'כפר  מג40940272

גמאל 
אברהים 

מ''בע
esna999@gmail.comמגאר513693052

ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178939

adhamzidan92@gmail.comמגאר56286843זידאן זידאן

חוסיין עלי 
אבו סלאח

מגאר23246805
HOSSAINABUSALAH@GMAI

L.COM

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732701

jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

dekl.zfon2013@gmail.comאר'כפר  מג514958265דקל הצפון

ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
sahed.7.7.8196@gmail.comאר'כפר  מג40940272

גמאל 
אברהים 

מ''בע
esna999@gmail.comמגאר513693053

שיפוצים

ציוד משרדי 

וצרכי משרד

אחזקת 

תשתיות 

מים וביוב

קבלן 

להקמת 

מבנים

mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:dekl.zfon2013@gmail.com
mailto:esna999@gmail.com
mailto:s.g.s.hmovel@gmail.com
mailto:adhamzidan92@gmail.com
mailto:HOSSAINABUSALAH@GMAIL.COM
mailto:HOSSAINABUSALAH@GMAIL.COM
mailto:yaserhndsa25@gmail.com
mailto:KANG.DAG@GMAIL.COM
mailto:jawadaslan48@gmail.com
mailto:dekl.zfon2013@gmail.com
mailto:esna999@gmail.com
mailto:s.g.s.hmovel@gmail.com
mailto:adhamzidan92@gmail.com
mailto:HOSSAINABUSALAH@GMAIL.COM
mailto:HOSSAINABUSALAH@GMAIL.COM
mailto:yaserhndsa25@gmail.com
mailto:jawadaslan48@gmail.com
mailto:dekl.zfon2013@gmail.com
mailto:sahed.7.7.8196@gmail.com
mailto:esna999@gmail.com


ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178940

adhamzidan92@gmail.comמגאר56286844זידאן זידאן

חוסיין עלי 
אבו סלאח

מגאר23246806
HOSSAINABUSALAH@GMAI

L.COM

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732702

KANG.DAG@GMAIL.COMמגאר33036930דגאשה כנג

jawadaslan48@gmail.comגואד אסלאן

חנות וסאם

028164135aimansirhan4@gmail.comאימן סרחאן

יר 'תמיר ח
(החלקות)

ראיית 

חשבון

אז 'מג
פרויקטים 

מ"בע
MAIN@MAJAZ.CO.ILנצרת514887314

ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
אר'כפר  מג40940273

כל בו טארק 
למחשב

t0527368022@gmail.comמגאר33588346

אמקה ביט 
מ''בע

5133254727713602MEIN@hotmus.co.il

פרפקט .ר.ש
מ''מאור בע

מגאר515125252
SAMER.ROSHROSH@GMAIL.

COM

נסים זיאד 
יוסף 

(עראידה)
אר'מע205747736

אוסאמה 
talebtabari@gmail.comטברי

שיווק עצים
עצי חזון 

מ"בע
hazonwoods@gmail.comכפר יאסיף51126715

שירותי 

צילום

חנין מונייר 
דגאישה

Moneer.dagash69@gmail.comמגאר311594469

inkgraphics11@gmail.comעילבון203404612/דפוס אמיר 

פרפקט .ר.ש
מ''מאור בע

מגאר515125255
SAMER.ROSHROSH@GMAIL.

COM

שיפוצים

ריהוט 

משרדי 

ונגרות

שירותי 

דפוס

mailto:s.g.s.hmovel@gmail.com
mailto:adhamzidan92@gmail.com
mailto:HOSSAINABUSALAH@GMAIL.COM
mailto:HOSSAINABUSALAH@GMAIL.COM
mailto:yaserhndsa25@gmail.com
mailto:KANG.DAG@GMAIL.COM
mailto:jawadaslan48@gmail.com
mailto:MAIN@MAJAZ.CO.IL
mailto:t0527368022@gmail.com
mailto:MEIN@hotmus.co.il
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:talebtabari@gmail.com
mailto:Moneer.dagash69@gmail.com
mailto:inkgraphics11@gmail.com
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM


אייה הנדסה 
אזרחית 

ואדריכלות 
גמיל אבו )

(גנב

jameel.ajb@gmail.com

שירותי כח 

אדם נקיון 

אחזקה 

וכבישים

. אלקסור
טי . איי

סוליושנס 
מ"בע

ALEXOR.S005@GMAIL.COMנצרת515215633

ביניפיט 
קידום 

פרוייקטים 
מ''בע

ראמה513933481

דיאנה 
רוחחה 
חינוך 

בריואת 
מ''בע

ראמה514188911

ג סאיד .א
עבודות גבס 

ושיפוצים
אר'כפר  מג40940275

חאלד עולם 
המחשב

בית גן34254633

כל בו טארק 
למחשב

t0527368022@gmail.comמגאר33588347

מוטרולה 
סולושנס 
מ''ישראל בע

510180029
קריית שדה 

התעופה
DRORELIYAHU@MOTOROLA

SOLUTION.COM

זאהי אבו 
גוש

מגאר58165599
ELECTROZAHI@BEZEQINT.

NET

אמקה ביט 
מ''בע

5133254727713602MEIN@hotmus.co.il

. אלקסור
טי . איי

סוליושנס 
מ"בע

ALEXOR.S005@GMAIL.COMנצרת515215632

סוליקס 
פרויקטים 

מ"בע
Solex@lasega.comנצרת515381889

ס נט .ה
מחשוב וענן 

מ"בע
karam.advs@gmail.com

zoharza@bezeq.co.il 5.2E+08
אביב -תל

יפו

שירותי 

דפוס

שירותי 

רווחה 

וחינוך

שירותי 

תקשורת 

אינטרנט 

מחשוב 

וציוד היקפי 

למחשבים

בזק 

החברה 

mailto:jameel.ajb@gmail.com
mailto:ALEXOR.S005@GMAIL.COM
mailto:t0527368022@gmail.com
mailto:DRORELIYAHU@MOTOROLASOLUTION.COM
mailto:DRORELIYAHU@MOTOROLASOLUTION.COM
mailto:ELECTROZAHI@BEZEQINT.NET
mailto:ELECTROZAHI@BEZEQINT.NET
mailto:MEIN@hotmus.co.il
mailto:ALEXOR.S005@GMAIL.COM
mailto:Solex@lasega.com
mailto:karam.advs@gmail.com
mailto:zoharza@bezeq.co.il
mailto:zoharza@bezeq.co.il


ס .ג.ס
המוביל 
בבניה 
מ''ופיתוח בע

s.g.s.hmovel@gmail.comמגאר514178948

inkgraphics11@gmail.comעילבון203404611/דפוס אמיר 

קזל את 
פוארסה

yaserhndsa25@gmail.comמגאר514732712

512576075m.n.himan@gmail.comהימן.ב.א

פרפקט .ר.ש
מ''מאור בע

מגאר515125254
SAMER.ROSHROSH@GMAIL.

COM

מגאר26396929הנדסה.ב.א
A_B_ENG@NETVISION.NET.I

L

KANG.DAG@GMAIL.COMמגאר33036938דגאשה כנג

העדין 
החדש 

מ''ס בע.ר.ח
edan.eng.2015@gmail.comכרמאיל515084171

גיופורמציה 
info@geoformation.coמ"בע

אייה הנדסה 
אזרחית 

ואדריכלות 
גמיל אבו )

(גנב

jameel.ajb@gmail.com

בלאל אבו 
abugosh2@gmail.comגוש

יוסף 
+ אגבאריה 
גבארין 
מוחמד

akyos1@gmail.com

סאמר אבו 
h6784064@gmail.comגוש

דאטום 
מהנדסים 

מ"בע
aboromi@netvision.net.il

אבו גוש 
האיל

h6784064@gmail.comמגאר52494752

העדין 
החדש 

מ''ס בע.ר.ח
edan.eng.2015@gmail.comכרמאיל515084174

. אלקסור
טי . איי

סוליושנס 
מ"בע

ALEXOR.S005@GMAIL.COMנצרת515215631

סאמר אבו 
h6784064@gmail.comגוש

שירותי 

גרפיקה 

ותמרורים

שמאים 

מודדים

תברואה

mailto:s.g.s.hmovel@gmail.com
mailto:inkgraphics11@gmail.com
mailto:yaserhndsa25@gmail.com
mailto:m.n.himan@gmail.com
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:SAMER.ROSHROSH@GMAIL.COM
mailto:A_B_ENG@NETVISION.NET.IL
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mailto:KANG.DAG@GMAIL.COM
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mailto:jameel.ajb@gmail.com
mailto:abugosh2@gmail.com
mailto:akyos1@gmail.com
mailto:h6784064@gmail.com
mailto:aboromi@netvision.net.il
mailto:h6784064@gmail.com
mailto:edan.eng.2015@gmail.com
mailto:ALEXOR.S005@GMAIL.COM
mailto:h6784064@gmail.com


תכנון 

, מבנים

מתקני 

תעשייה 

ומתקנים 

לעמידות 

ברעידות 

אדמה 

דינמיקת 

מבנים

ירון אופיר 
מהנדסים 

מ"בע
ron@yoe.co.ilחיפה

תכנון 

כלכלה 

וסביבה

אורבניקס 
מ"בע

iris@urtanics.co.ilרמת גן512002130

תרגום 

תמלול 

ושירותי 

הקלטה

גולד וורק 
אוהד עדי

יורשלים56427958
TRANSLATION@GOLDWORK

GOUP.COM

mailto:TRANSLATION@GOLDWORKGOUP.COM
mailto:TRANSLATION@GOLDWORKGOUP.COM

