
סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

טלפון ניידמייל/פקסטלפוןכתובתמספק עוסק מורשהשם הספק

ס 
פ
טו

ם
טי

ר
מנחה מקצועיתיאורסוג'קבסמלפ

 " יוסי ברנשטיין" צמרת

. ד. חדרה ת9הגפן 

אגף הנדסה תחזוקהצבע ומחיצות גבסאיןאיןאיןצורף36604-6346198052-2501744

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח2ג200צורף09-955808909-9540760052-2769730 הרצליה52בן גוריון מ"בע. י.ש. אספלט מ

אספקה ותעסוקה - ת . ו. א

אגף משאבי אנושא"שרותי כאיןאיןאיןצורף03-613639103-6136389050-5335348 רמת גן28היצירה א"כ

 )מ "בסון בע.כרמל את א. א

(510992449פ .ח

 24טשרניחובסקי 

אגף הנדסהבניה2ג100צורף09-741144509-7416040050-5334797כפר סבא

 )מ "בסון בע.כרמל את א. א

(510992449פ .ח

 24טשרניחובסקי 

3ב500צורף09-741144509-7416043050-5334797כפר סבא

משאבות טורבינות ותחנת 

אגף הנדסהשאיבה

 )מ "בסון בע.כרמל את א. א

(510992449פ .ח

 24טשרניחובסקי 

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף09-741144509-7416041050-5334797כפר סבא

 )מ "בסון בע.כרמל את א. א

(510992449פ .ח

 24טשרניחובסקי 

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים4ב400צורף09-741144509-7416042050-5334797כפר סבא

 )מ "בסון בע.כרמל את א. א

(510992449פ .ח

 24טשרניחובסקי 

חשמל' מחהנחת קוי תקשורת1א240צורף09-741144509-7416044050-5334797כפר סבא

 )מ "בסון בע.כרמל את א. א

(510992449פ .ח

 24טשרניחובסקי 

חשמל' מחהנחת קוי חשמל1א250צורף09-741144509-7416045050-5334797כפר סבא

 )מ "בסון בע.כרמל את א. א

(510992449פ .ח

 24טשרניחובסקי 

הנחת קוי תקשורת1א240צורף09-741144509-7416044050-5334797כפר סבא

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

מ"שליים סחר שרותים בע. א

 גת 11האילנות '  רח

אגף הנדסהבניה1ג100צורף4992003-933885003-9338853052-2511805רימון מיקוד 

מ"שליים סחר שרותים בע. א

 גת 11האילנות '  רח

איןאיןאיןצורף4992003-933885003-9338853052-2511805רימון מיקוד 

צביעת עמודי 

אספקת מנופי סל ,תאורה

אגף הנדסה תחזוקה' מ16גובה עד 

ניר טל +מ"בנאי ובניו בע.א

מ"בנייה בע

 קדימה 316. ד.ת

אגף הנדסה בינוישיפוצים2א131צורף6092009-8990886052-2780107/8

גרבוב.א

 17המרכבה 

רכש ואספקה' מחחומרי ניקויאיןאיןאיןצורף03-559704203-5504348050-6391832תחולון"א

חשמל' מחשווק חומרי חשמלאיןאיןאיןצורף4237909-861929509-8626230 נתניה 8פנקס אורון.ר.ד.א

מ"רמת השרון בע. ק.פ.ו.א

 7לוחמי הגטאות 

רכש ואספקה' מחאספקת ציוד משרדיאיןאיןאיןצורף03-902558803-9025666050-5231195רמת השרון

מ"ארדן בע.מ.א

 הוד השרון 833.ד.ת

נכסיםהפעלת מזנוןאיןאיןאיןצורף4510809-7420143

עיריית כפר סבא- קבלנים למכרזי זוטא / ספר ספקים

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 1עמוד

4.3.2020מעודכן ליום 



סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

אבו קטש עבד

אום אל פחם 

       מיקוד 261.ד.ת

אגף הנדסהבניה1ג100צורף3001004-631542904-63167870624-658049

מ"אבני השומרון בע

 כפר 49רוטשילד 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-767700609-7677008052-2754860סבא

 (1986)אהרון את גלעדי 

מ"בע

 מושב 74הכלנית 

חשמל' מחחשמלאות3א160צורף03-938018003-9387516050-5237920חגור

 (1986)אהרון את גלעדי 

מ"בע

 מושב 74הכלנית 

חשמל' מחהנחת קוי חשמל4א250צורף03-938018003-9387516050-5237920חגור

 (1986)אהרון את גלעדי 

מ"בע

 מושב 74הכלנית 

4א270צורף03-938018003-9387516050-5237920חגור

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

אגף איכות הסביבהמדביר מזיקיםאיןאיןאיןצורף09-765807009-7671771052-2545133ס"כאוזן יהושע

איןאיןאיןצורף09-774184309-7741232 רעננה1ברנדיס מ"אומנות לכל רעננה בע

ציוד אומנות ,ציוד משרדי

אגף החינוךומלאכת יד

איןאיןאיןצורף09-774184309-7741232 רעננה1ברנדיס מ"אומנות לכל רעננה בע

ציוד אומנות ,ציוד משרדי

נוער ואירועיםומלאכת יד

איןאיןאיןצורף09-774184309-7741232 רעננה1ברנדיס מ"אומנות לכל רעננה בע

ציוד אומנות ,ציוד משרדי

רכש ואספקה' מחומלאכת יד

רכש ואספקה' מחשרותי מיחשובאיןאיןאיןצורף03-9211198ת"אריה פ. ק5האופן מ"אומניטק  איכות בע

קבלן גינוןאיןאיןאיןצורף09-7423116050-5283919 צור יגאל8ארבל אוסמן יצחק

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

רכש ואספקה' מחאספקת ציוד משרדיאיןאיןאיןצורף03-5788199מ"אופיס דיפו בע

 (1987)עד מהנדסים -אור

מ"בע

 חגור 4הכלנית 

חשמל' מחאספקת גופי תאורהאיןאיןאיןצורף45870

אור שי סיטונאות חשמל 

מ"בע

 17תוצרת הארץ 

חשמל' מחשווק חומרי חשמלאיןאיןאיןצורף6789103-6951331א "ת

מ"סי בע-אפ-אי

 אור יהודה 1היוצרים 

איןאיןאיןצורף6021803-533210803-5331778

מחיצות , תקרות אקוסטיות

אגף הנדסה תחזוקהרצפות לחדרי מחשב, גבס

ישראל תנוע . אי. פי. אי

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף09-744292709-7423288052-3333303  רמת גן3מעלה הנשר IPIמ "וחנייה בע

ישראל תנוע . אי. פי. אי

חשמל' מחהנחת קוי תקשורת1א240צורף09-744292709-7423288052-3333303  רמת גן3מעלה הנשר IPIמ "וחנייה בע

ישראל תנוע . אי. פי. אי

חשמל' מחהנחת קוי חשמל1א250צורף09-744292709-7423288052-3333303  רמת גן3מעלה הנשר IPIמ "וחנייה בע

ישראל תנוע . אי. פי. אי

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף09-744292709-7423288052-3333303  רמת גן3מעלה הנשר IPIמ "וחנייה בע

ישראל תנוע . אי. פי. אי

1א270צורף09-744292709-7423288052-3333303  רמת גן3מעלה הנשר IPIמ "וחנייה בע

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

ישראל תנוע . אי. פי. אי

חשמל' מחהתקנת רמזורים3א280צורף09-744292709-7423288052-3333303  רמת גן3מעלה הנשר IPIמ "וחנייה בע

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 2עמוד

4.3.2020מעודכן ליום 



סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

ישראל תנוע . אי. פי. אי

הנחת קוי תקשורת1א240צורף09-744292709-7423288052-3333303  רמת גן3מעלה הנשר IPIמ "וחנייה בע

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

יו מניעת הפחת אחזקות .ס.אי

מ"ושרותים בע

 33בת ימון נוסבאום 

 בת ים 1108. ד.ת

59100

1-800-36-37-

ביטחון ואבטחהאיןאיןאיןצורף3803-5522855052-3535353

אגף איכות הסביבה 

ניקיון' מח

אגף איכות הסביבהוניקיון,שמירה,א"שרותי כאיןאיןאיןצורף09-950508509-9545574050-5303254 הרצליה3218.ד.תא"איילת שרותי כ

אגף ביטחון ובטיחותוניקיון,שמירה,א"שרותי כאיןאיןאיןצורף09-950508509-9545574050-5303254 הרצליה3218.ד.תא"איילת שרותי כ

אגף משאבי אנושוניקיון,שמירה,א"שרותי כאיןאיןאיןצורף09-950508509-9545574050-5303254 הרצליה3218.ד.תא"איילת שרותי כ

מ"איינפוגרף מוצרי נייר בע

ת . א28המרכבה 

רכש ואספקה' מחאספקת נייר דפוסאיןאיןאיןצורף03-5504099חולון

עפר ופיתוח' אילן בדני עב

  הוד 19העליות 

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח2ג200צורף09-745155109-7451551050-5324647השרון

עפר ופיתוח' אילן בדני עב

  הוד 19העליות 

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים2ב400צורף09-745155109-7451551050-5324647השרון

רץ הסעות ומשלוחים -אל

מ" בע1999

. ד.   ת7היצירה 

אגף החינוךהסעותאיןאיןאיןצורף09-741116609-7411991ת רעננה.     א2530

מ"אל גני את טיקולסקי בע

  17יוחנן הסנדלר 

רכש ואספקה' מחיצור ריהוט לגני ילדיםאיןאיןאיןצורף4410109-765532209-7654365054-4319613ס"כ

ם חשמל ותקשורת "אלב

מ"בע

 נוה 71הערבה ' רח

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף09-766358909-7663589050-5707005ימין

ם חשמל ותקשורת "אלב

מ"בע

 נוה 71הערבה ' רח

חשמל' מחהנחת קוי חשמל1א250צורף09-766358909-7663589050-5707005ימין

ם חשמל ותקשורת "אלב

מ"בע

 נוה 71הערבה ' רח

1א270צורף09-766358909-7663589050-5707005ימין

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

אלגת חברה לייצור ואריזת 

רכש ואספקה' מחחומרי ניקויאיןאיןאיןצורף08-681110208-6811421052-4369250 קרית גת40ד  "תמ"כימיקליים  בע

מ"אלדור מחשבים בע

 11קהילת סלוניקי 

אספקת ציוד מחשובאיןאיןאיןצורף03-645929203-6494575תל אביב

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

מ"אלדור מחשבים בע

 11קהילת סלוניקי 

רכש ואספקה' מחאספקת ציוד מחשובאיןאיןאיןצורף03-645929203-6494575תל אביב

איןאיןאיןצורף8909-767285109-7669232ויצמן אלדין

ציוד ,צעצועים וספרים

אגף החינוךלגנים

איןאיןאיןצורף8909-767285109-7669232ויצמן אלדין

ציוד ,צעצועים וספרים

רכש ואספקה' מחלגנים

03-9092159 פתח תקוה4המלכים אלון כריתה וגיזום שרותים

054-4923939     

איןאיןאיןצורף052-9092159

כריתה וגיזום עצים מכל 

הסוגים

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-9063287052-2510183 שערי תקוה454. ד.תאלי צמח

חשמל' מחחשמלאות2א160צורף03-731326103-5732577 גבעתיים36שינקין מ"אליטמן בע

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 3עמוד

4.3.2020מעודכן ליום 



סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

מ"אלפנדרי שיווק לבידים בע

צ "ת הישן  רשל.א

אגף הנדסה תחזוקהמוצרי עץ בסיטונאותאיןאיןאיןצורף7535803-967156003-9671560054-4299989

מ"אלפנדרי שיווק לבידים בע

צ "ת הישן  רשל.א

רכש ואספקה' מחמוצרי עץ בסיטונאותאיןאיןאיןצורף7535803-967156003-9671560054-4299989

איןאיןאיןצורף03-682928803-6835142054-4435032 תל אביב8050. ד.תאלקיס יבוא ושיווק

יבוא ושיווק צמיגים 

רכב' מחלמשאיות

עבודות ציבוריות' מחאספקה טכניתאיןאיןאיןצורף09-767699909-7654661ס" כ14יוחנן הסנדלר מ"ק מתכות בע.אמבי ב

רכש ואספקה' מחאספקה צבעיםאיןאיןאיןצורף09-767699909-7654661ס" כ14יוחנן הסנדלר מ"ק מתכות בע.אמבי ב

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-765288809-7659793052-2944804ס"כ. ת. א5הסדנא אמנון שאול

אגף הנדסה בינוישיפוצים1א131צורף09-765288809-7659793052-2944804ס"כ. ת. א5הסדנא אמנון שאול

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-954958409-9548832052-2504100 שערי תקוה20אפוד אמנון שובל

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-954958409-9548832052-2504100 שערי תקוה20אפוד אמנון שובל

מ"אמניר  תעשיות מחזור בע

ת חדרה .  א142. ד.ת

אגף איכות הסביבהאיסוף ומיחזור פסולתאיןאיןאיןצורף3810104-6349518

מ"אנוש אבטחה ואחזקה בע

 9קהילת סלוניקי 

אביב -נאות אפקה תל

איןאיןאיןצורף03-6498827050-5200864 6951303-6498898

שרותי , אבטחה, שמירה

מוקד , ליווי טיולים,רפואה

מערכות , סיור

אגף איכות הסביבהשרותי אחזקה נקיון,מיגון

מ"אנוש אבטחה ואחזקה בע

 9קהילת סלוניקי 

אביב -נאות אפקה תל

איןאיןאיןצורף03-6498827050-5200864 6951303-6498898

שרותי , אבטחה, שמירה

מוקד , ליווי טיולים,רפואה

מערכות , סיור

אגף ביטחון ובטיחותשרותי אחזקה נקיון,מיגון

מ"אנוש אבטחה ואחזקה בע

 9קהילת סלוניקי 

אביב -נאות אפקה תל

איןאיןאיןצורף03-6498827050-5200864 6951303-6498898

שרותי , אבטחה, שמירה

מוקד , ליווי טיולים,רפואה

מערכות , סיור

אגף משאבי אנוששרותי אחזקה נקיון,מיגון

פי סוכנויות בינלאומיות.אס

 מפרץ 10907. ד.ת

איןאיןאיןצורף2611804-820766604-8207627052-2840802חיפה 

- יבוא ושיווק  ולוגיסטיקה

רכש ואספקה' מחבטחון ובטיחות

רכש ואספקה' מחאספקת ציוד משרדיאיןאיןאיןצורף03-929550003-9241434052-8704204ת" פ17אפעל מ"אסטרו בע

רכש ואספקה' מחאספקת מוצרים וחומריםאיןאיןאיןצורף09-765317109-7652879052-2584735ס" כפ138ויצמן אספקת מוצרים וחומרים

מ"אקוורל ציוד משרדי בע

 כפר 47עין חי ' רח

איןאיןאיןצורף09-745101509-7451488מלל

ציוד אומנות ,ציוד משרדי

אגף החינוךומלאכת יד

מ"אקוורל ציוד משרדי בע

 כפר 47עין חי ' רח

איןאיןאיןצורף09-745101509-7451488מלל

ציוד אומנות ,ציוד משרדי

נוער ואירועיםומלאכת יד

מ"אקוורל ציוד משרדי בע

 כפר 47עין חי ' רח

איןאיןאיןצורף09-745101509-7451488מלל

ציוד אומנות ,ציוד משרדי

רכש ואספקה' מחומלאכת יד

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 4עמוד

4.3.2020מעודכן ליום 



סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

גיא קבלני בנין ופיתוח -אר

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-792524209-792860057-7751577 אלפי מנשה61ארבל מ"בע

גיא קבלני בנין ופיתוח -אר

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף09-792524209-792860057-7751577 אלפי מנשה61ארבל מ"בע

גיא קבלני בנין ופיתוח -אר

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף09-792524209-792860057-7751577 אלפי מנשה61ארבל מ"בע

מ"ארואסטי חברה לבנין בע

 מושב 114.ד.ת

אגף הנדסהבניה3ג100צורף4069109-796603309-7966314052-3247400חירות 

מ"ארוסי מבנים בע

סגולה .ת. א5גזית 

אגף הנדסהבניה2ג100צורף03-930077403-9341139ת"פ

מ"ארוסי מבנים בע

סגולה .ת. א5גזית 

אגף הנדסהבניה טרומית3ג140צורף03-930077403-9341139ת"פ

מ"ארוסי מבנים בע

סגולה .ת. א5גזית 

אגף הנדסהקונסטרוקצית פלדה1א150צורף03-930077403-9341139ת"פ

ארזים

 כפר 4יד חרוצים 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-7659467052-3211685סבא

ארטא

 57רוטשילד ' רח

אגף החינוךחומרי אומנותאיןאיןאיןצורף09-767258809-7676343כפר סבא

ארטא

 57רוטשילד ' רח

נוער ואירועיםחומרי אומנותאיןאיןאיןצורף09-767258809-7676343כפר סבא

ארטא

 57רוטשילד ' רח

רכש ואספקה' מחחומרי אומנותאיןאיןאיןצורף09-767258809-7676343כפר סבא

 (1993)אשד ניהול נכסים 

מ"בע

אור '  א3יוני נתניהו 

איןאיןאיןצורף03-533566803-5338523יהודה

סקרי ,סקרי נכסים

איתור חריגות ,ארנונה

אגף הכנסות,GIS,בניה

 (1993)אשד ניהול נכסים 

מ"בע

אור '  א3יוני נתניהו 

איןאיןאיןצורף03-533566803-5338523יהודה

סקרי ,סקרי נכסים

איתור חריגות ,ארנונה

אגף הנדסה,GIS,בניה

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-742392709-7423927052-2546285ס" כפ2השיזף אשכנזי משה

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-774534309-7710181054-2336334 רעננה26סיני -הר7815475מ"אשר הנדסה בע

איןאיןאיןצורף09-743103703-7422428052-2446143ס" כפ11שיבת ציון בועז ברק

בטיחות לתכנון :יעוץ 

רישוי ,כיבויאש,מבנים

אגף הנדסה.סקרי בטיחות.עסקים 

מ"בזק קבלני חשמל בע

 נווה ימין      7הגפן 

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף44920

איןאיןאיןצורף03-5661273/603-560604603-7749955א" ת28לבונטין בטח שרותי אבטחה

שמירה אבטחה וניקיון 

אגף איכות הסביבהא"וגיוס כ

איןאיןאיןצורף03-5661273/603-560604603-7749955א" ת28לבונטין בטח שרותי אבטחה

שמירה אבטחה וניקיון 

אגף ביטחון ובטיחותא"וגיוס כ

איןאיןאיןצורף03-5661273/603-560604603-7749955א" ת28לבונטין בטח שרותי אבטחה

שמירה אבטחה וניקיון 

אגף משאבי אנושא"וגיוס כ

אגף החינוךהסעותאיןאיןאיןצורף09-767226009-7650729052-4735524ס" כ177ויצמן מ"טל הסעות בע-בר

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

בר חיים שמואל

 54העם הצרפתי' שד

1א270צורף03-575042303-5750423050-5304766ג"ר

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

רכש ואספקה' מחחומרי ניקויאיןאיןאיןצורף08-932370008-9323750 יבנה13260ד "תונסון דיברסי ישראל'ג

מ"בע (תכנון וביצוע)ולה 'לג'ג

טירה המשולש 

אגף הנדסהבניה3ג100צורף268809-793841109-7938411052-2533481. ד. ת44915

מ"בע (תכנון וביצוע)ולה 'לג'ג

טירה המשולש 

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף268809-793841109-7938411052-2533481. ד. ת44915

מ"בע (תכנון וביצוע)ולה 'לג'ג

טירה המשולש 

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף268809-793841109-7938411052-2533481. ד. ת44915

גאברין סלח חברה קבלנית 

מ"בע

אום אל פחם שכונת 

אגף הנדסהבניה3ג100צורף04-6315756052-2855968גאברין

מ"גדרות אורלי בע

 מיקוד 5420. ד.ת

אגף הנדסהגדרות ומעקותאיןאיןאיןצורף04-821116504-8211789חיפה31054

גולן הנדסת חשמל 

מ"ופרויקטים בע

 פארק 2האומנות 

התעשיות קרית 

אגף הנדסהקונסטרוקצית פלדה5א150צורף09-863089009-8357870052-3540987נורדאו

גולן הנדסת חשמל 

מ"ופרויקטים בע

 פארק 2האומנות 

התעשיות קרית 

5ב500צורף09-863089009-8357870052-3540987נורדאו

משאבות טורבינות ותחנות 

אגף הנדסהשאיבה

גולן הנדסת חשמל 

מ"ופרויקטים בע

 פארק 2האומנות 

התעשיות קרית 

חשמל' מחהנחת קוי תקשורת4א240צורף09-863089009-8357870052-3540987נורדאו

גולן הנדסת חשמל 

מ"ופרויקטים בע

 פארק 2האומנות 

התעשיות קרית 

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים3ב400צורף09-863089009-8357870052-3540987נורדאו

גולן הנדסת חשמל 

מ"ופרויקטים בע

 פארק 2האומנות 

התעשיות קרית 

חשמל' מחחשמלאות5א160צורף09-863089009-8357870052-3540987נורדאו

גולן הנדסת חשמל 

מ"ופרויקטים בע

 פארק 2האומנות 

התעשיות קרית 

חשמל' מחהנחת קוי חשמל1א250צורף09-863089009-8357870052-3540987נורדאו

גולן הנדסת חשמל 

מ"ופרויקטים בע

 פארק 2האומנות 

התעשיות קרית 

5א270צורף09-863089009-8357870052-3540987נורדאו

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

גולן הנדסת חשמל 

מ"ופרויקטים בע

 פארק 2האומנות 

התעשיות קרית 

הנחת קוי תקשורת4א240צורף09-863089009-8357870052-3540987נורדאו

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

מ"גינון ברוך בע

 123עמק איילון ' שד

גינון פיתוח והשקייהאיןאיןאיןצורף03-979110203-9791090053-266621שוהם

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף03-770981303-9711713050-252140מושב בני עטרות.י.גינות א

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 6עמוד
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

גל קור המרכז המקצועי 

מ"למיזוג אויר בע

/   נתניה 56בוסל 

 רמת גן78זבוטינסקי 

03-7790830/1 

מיזוג אויר' מחמתקני מיזוג אויר וקירור1ב170צורף09-832489909-8324899052-506760

גל קור המרכז המקצועי 

מ"למיזוג אויר בע

/   נתניה 56בוסל 

 רמת גן78זבוטינסקי 

03-7790830/1     

מיזוג אויר' מחמתקני קירור1ב172צורף09-832489909-8324899052-506760   

רכש ואספקה' מחציוד פנים  לגניםאיןאיןאיןצורףבת חן כפר ויתקיןמ"גן בתנועה בע

רכש ואספקה' מחציוד לגני ילדים ולבתי ספראיןאיןאיןצורף04-623056204-6274531  קיסריה3060. ד.תמ"גן גנית בע

מ"גנית פארק בע

 פארק 6האודם 

תעשייה קסריה 

רכש ואספקה' מחמתקני משחק וריהוט רחובאיןאיןאיןצורף38900

מ"גפני זהר עבודות  בניה  בע

 55קיבוץ גלויות 

אגף הנדסהבניה3ג100צורף6655003-682282503-6836226058-220070א "ת

מ"גרפיטי בע

-א " ת76יגאל אלון 

רכש ואספקה' מחאספקת ציוד משרדיאיןאיןאיןצורף03-900222203-9002223יפו

איןאיןאיןצורף06-656111206-6560027053-784485 נצרת עילית18עצמון מ"בע (.א.ז)גשש

שרותי אבטחה 

אגף איכות הסביבהוניקיון, א"כ,שמירה

איןאיןאיןצורף06-656111206-6560027053-784485 נצרת עילית18עצמון מ"בע (.א.ז)גשש

שרותי אבטחה 

אגף ביטחון ובטיחותוניקיון, א"כ,שמירה

איןאיןאיןצורף06-656111206-6560027053-784485 נצרת עילית18עצמון מ"בע (.א.ז)גשש

שרותי אבטחה 

אגף משאבי אנושוניקיון, א"כ,שמירה

רכש ואספקה' מחחומרי ניקויאיןאיןאיןצורף09-7653319054-435220ס"  כ6בן גוריון פ.י.ד

' עב- דב וחנוך שינדלר 

מ"חשמל בע

א " ת40יסוד המעלה 

חשמל' מחעבודות תקשורת מחשביםאיןאיןאיןצורף6605503-537373203-6879373052-553846

' עב- דב וחנוך שינדלר 

מ"חשמל בע

א " ת40יסוד המעלה 

חשמל' מחחשמלאות3א160צורף6605503-537373203-6879373052-553846

' עב- דב וחנוך שינדלר 

מ"חשמל בע

א " ת40יסוד המעלה 

עבודות תקשורת מחשביםאיןאיןאיןצורף6605503-537373203-6879373052-553846

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

נכסיםהפעלת מזנוןאיןאיןאיןצורף050-940333דביר משה

 (1996)דטה  ביט שיווק

מ"בע

- פתח10246. ד.ת

רכש ואספקה' מחאספקת חומרים מתכליםאיןאיןאיןצורף03-924161603-9243883תקוה

או תקשורת . אמ.די 

רכש ואספקה' מחציוד מתכלהאיןאיןאיןצורף1-800-200-28003-5629819055-309496מ"ושירותים בע

איןאיןאיןצורף09-950508509-9545574 הרצליה11סוקולוב מ"דינמוס בע

שרותי ניקיון שמירה 

אגף איכות הסביבהואחזקה

איןאיןאיןצורף09-950508509-9545574 הרצליה11סוקולוב מ"דינמוס בע

שרותי ניקיון שמירה 

אגף ביטחון ובטיחותואחזקה

איןאיןאיןצורף09-950508509-9545574 הרצליה11סוקולוב מ"דינמוס בע

שרותי ניקיון שמירה 

אגף משאבי אנושואחזקה

רכש ואספקה' מחמתקני משחק וריהוט רחובאיןאיןאיןצורף60609-950897709-9554964052-432174. ד.תמ"דמיון מתקני משחק בע

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

מדפסות,ציוד ברקודאיןאיןאיןצורף03-688237303-6882379052-688971א" ת14יד חרוצים מ"דנגוט מחשבים בע

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

רכש ואספקה' מחמדפסות,ציוד ברקודאיןאיןאיןצורף03-688237203-6882378052-688970א" ת14יד חרוצים מ"דנגוט מחשבים בע

מ"דניאלס תעשיות מזון בע

 1גבעת השלושה 

גבעת השלושה

03-9023350   

אגף החינוךאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף03-9023349

מ"דניאלס תעשיות מזון בע

 1גבעת השלושה 

גבעת השלושה

03-9023350   

נוער ואירועיםאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף03-9023349

מ"דניאלס תעשיות מזון בע

 1גבעת השלושה 

גבעת השלושה

03-9023350   

אגף החינוךאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף03-9023349

מ"דקל השרון בע

 1/2סמטת הורדים 

איןאיןאיןצורף09-899711509-8997220050-263480אבן יהודה

א לטיאוט "אספקת כ

צביע,שמירה,ניקיון,רחובות

אגף איכות הסביבהד"שיפוצים וע,ס"ה בביה

מ"דקל השרון בע

 1/2סמטת הורדים 

איןאיןאיןצורף09-899711509-8997220050-263480אבן יהודה

א לטיאוט "אספקת כ

צביע,שמירה,ניקיון,רחובות

אגף ביטחון ובטיחותד"שיפוצים וע,ס"ה בביה

מ"דקל השרון בע

 1/2סמטת הורדים 

איןאיןאיןצורף09-899711509-8997220050-263480אבן יהודה

א לטיאוט "אספקת כ

צביע,שמירה,ניקיון,רחובות

אגף הנדסה תחזוקהד"שיפוצים וע,ס"ה בביה

מ"דקל השרון בע

 1/2סמטת הורדים 

איןאיןאיןצורף09-899711509-8997220050-263480אבן יהודה

א לטיאוט "אספקת כ

צביע,שמירה,ניקיון,רחובות

אגף משאבי אנושד"שיפוצים וע,ס"ה בביה

אגף הנדסה בניה2ג100צורף03-674426403-6775738054-274668ג" ר14הקונגרס דרורי שלום

09-740375509-7401689רעננה. ת.אהום סנטר

064-299081      

רכש ואספקה' מחאספקת צבעיםאיןאיןאיןצורף053-330856

מ"היגייניק ציוד וכלים בע

 לוד 1143. ד.ת

איןאיןאיןצורף7110008-924797908-9250262

שיווק מוצרי היגיינה 

רכש ואספקה' מח.לשרותים

איןאיןאיןצורף03-9345978054-770714היפר רוזנפלד

+ אספקת חומרי חשמל 

חשמל' מחטכני

איןאיןאיןצורף03-9345978054-770714היפר רוזנפלד

+ אספקת חומרי חשמל 

רכש ואספקה' מחטכני

מ" בע1988ת "המזגן פ

ת " פ49שטמפפר 

איןאיןאיןצורף03-934494403-9342407052-577400 49290

התקנת מזגנים שירות 

מיזוג אויר' מחתקונים למזוג אויר

רכש ואספקה' מחמוצרי חשמל וציוד משרדיאיןאיןאיןצורף052-450910ס" כ134ויצמן המפתיע

אגף משאבי אנושאספקת כח אדםאיןאיןאיןצורף03-751416603-5756089 רמת גן54בוטינסקי 'זהתאמה

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

איןאיןאיןצורף03-574629003-6385408050-297410 רמת גן1004ד .תמ"ויט פלסטיק והנדסה בע

יצור וייבוא אביזרי 

השקייה ותשומות 

לחקלאות

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

ויסמן אריה

 רעננה 269. ד.ת

אגף איכות הסביבההדברת מזיקיםאיןאיןאיןצורף4310109-7482720052-515320

וישניצק יוסי

 23שידרובצקי ' רח

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-9217302064-607555נוה עוז פתח תקוה

03-9360995 אורנית79/1הזית מ"הכל לבית בע. פ.י.ז

052-509414 052-

אגף הנדסהבניה1ג100צורף938601

מ"זייד אורניב בע

 תל 8נחלת יצחק 

איןאיןאיןצורף03-696666703-6914485אביב

שמעות ,הנדסה ומדידות

ליווי ,מקרקעין

מעקב ,GIS,פיננסי

אגף הנדסהושמירה תיכנונית

אגף הנדסהבניה5ג100צורף03-933288803-9332889050-241329ש" כפר מע10אילת מ"מיתר לבנין בע. ח

מ"ממרוד בע. ח

. ד. ת5כנרת ' רח

אגף הנדסהבניה1ג100צורף08-854257208-8553370053-604410 אשדוד14510

מ" בע1990)רשף קבלנים . ח

 חיפה 4907. ד.ת

אגף הנדסהאיטום מבנים1ב134צורף3144704-867772104-8675798050-749285

לשיווק ואספקה ' חב. י.י.ג.ח

מ"לבנין בע

ת " אזה37נחשתן 

איןאיןאיןצורף03-939468903-9341773050-508899ת"סגולה פ

ביוב אספקת ,אינסטלציה

מדי ,צבעים,ציוד כיבוי אש

רכש ואספקה' מחמים וצנרת מים

מ"י בע'ישראסנרג' חב

 קרית 48הפרחים 

איןאיןאיןצורף03-649818003-6491210050-248471א"שאול ת

שיפוצים ובניה ,בניה

אגף הנדסה.חדשה

מ"חוגלה קימברלי שיווק  בע

 פתח תקוה 2השילוח 

רכש ואספקה' מחחומרי ניקויאיןאיןאיןצורף4951408-977280108-9772881053-605090

רכש ואספקה' מחחומרי ניקויאיןאיןאיןצורף5703-979147103-9791474050-255221כפר טרומן משק חומרי ניקוי

קבלן גינוןאיןאיןאיןצורף03-776481206-6526140052-293092מושב ניר יפהחייט אבנר

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

חשמל' מחסיטונאות חשמלאיןאיןאיןצורף09-7663606ס" כ6ש "התמ"פז  חברה למסחר בע-חץ

רכש ואספקה' מחסיטונאות חשמלאיןאיןאיןצורף09-7663606ס" כ6ש "התמ"פז  חברה למסחר בע-חץ

רכש ואספקה' מחאספקת צבעיםאיןאיןאיןצורף03-556866103-5567760מ"פנקס בע.ט

טוביס ושפרינגמן ניהול 

מ"פרויקטים בע

 רחובות 8/4מרשוב 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף7644303-952017003-9520169056-511622

מ"טיולי הנשיא בע

 בני 68מבצע קדש 

אגף החינוךהסעותאיןאיןאיןצורף5110803-570607003-5790201050-303500ברק 

טיפנוף יורם אבירם

מושב כפר הס 

גינון פיתוח והשקייהאיןאיןאיןצורף4069209-796752109-7962446050-249205

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

מ"אל איסוף ומיחזור בע-טל

 מושב 193. ד.ת

לב . נ.בארותיים ד

איןאיןאיןצורף4285009-898972309-8989720השרון 

פינוי פסולת עירונית 

ותעשייתית  איסוף פסולת 

אגף איכות הסביבהנייר

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 9עמוד

4.3.2020מעודכן ליום 



סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

מ"טלקוד מחשבים בע

רחוב תוצרת הארץ 

אספקת ציוד מחשובאיןאיןאיןצורף03-695416203-6959102א" ת10

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

מ"טלקוד מחשבים בע

רחוב תוצרת הארץ 

רכש ואספקה' מחאספקת ציוד מחשובאיןאיןאיןצורף03-695416203-6959102א" ת10

מ"טלרון מצברים בע

. ד. ת46סגולה 

רכב' מחאספקת מצברים  לרכביםאיןאיןאיןצורף4927703-934062203-9340734ת " פ4690

מ"אחזקת מערכות בע.ב.י

 באר 6יצחק נפחא 

2ב500צורף03-556629403-5594153053-550390שבע

משאבות טורבינות ותחנות 

אגף הנדסהשאיבה

מ"אחזקת מערכות בע.ב.י

 באר 6יצחק נפחא 

אגף הנדסהמתקני הסקה1ב171צורף03-556629403-5594153053-550390שבע

מ"אחזקת מערכות בע.ב.י

 באר 6יצחק נפחא 

מיזוג אויר' מחמתקני קירור1ב172צורף03-556629403-5594153053-550390שבע

מ"אחזקת מערכות בע.ב.י

 באר 6יצחק נפחא 

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף03-556629403-5594153053-550390שבע

מ"אחזקת מערכות בע.ב.י

 באר 6יצחק נפחא 

מיזוג אויר' מחמתקני מיזוג אויר וקירור2ב170צורף03-556629403-5594153053-550390שבע

מ"אחזקת מערכות בע.ב.י

 באר 6יצחק נפחא 

1א191צורף03-556629403-5594153053-550390שבע

מתקני אנרגיה סולרית 

חשמל' מחותאים פוטו וולטאים

מנדלסון הספקה טכנית .י

מ"והנדסית בע

 חולון 1808. ד.ת

איןאיןאיןצורף5118708-925999908-9259988מיקוד 

אספקה טכנית והנדסית 

הקשורה להולכת נוזלים 

צינורות וכל ,מכל הסוגים

אגף הנדסה.האביזרים סביב נושא זה

מ"קשטן חמרי חשמל בע.י

א " ת5גיבורים -תל

חשמל' מחאספקת חומרי חשמלאיןאיןאיןצורף03-518044803-6835025יפו-א" ת802. ד.יפו ת

מ"קשטן חמרי חשמל בע.י

א " ת5גיבורים -תל

רכש ואספקה' מחאספקת חומרי חשמלאיןאיןאיןצורף03-518044803-6835025יפו-א" ת802. ד.יפו ת

רכש ואספקה' מחיצור ואספקת ריהוטאיןאיןאיןצורף04-622080804-6220190052-719761 חדרה4365. ד.תמ"יוניק אופיס בע

יוסי סופר עבודות חשמל 

חשמל' מחחשמלאות2א160צורף03-635808803-6358087050-347092  ב רעננה7היובל מ"בע

יוסי סופר עבודות חשמל 

1א270צורף03-635808803-6358087050-347092  ב רעננה7היובל מ"בע

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

מ"להנדסה בע' יורם גדיש חב

 תל 18תוצרת הארץ 

איןאיןאיןצורף6789103-608303003-6083020אביב  מיקוד 

ניהול ופיקוח פרויקטים 

בהנדסה אזרחית תכנון 

אגף הנדסהכבישים ותשתיות

מ"ישיר השרון בע

. ת. א13צבי ברגמן 

חשמל' מח.שיווק חומרי חשמלאיאיןאיןאיןצורף03-9042943/403-9042945ת"סגולה פ

למוצרי חשמל' ישיר חב

ת . א24הסתת ' רח

רכש ואספקה' מחסיטונאות חשמלאיןאיןאיןצורף03-556066703-5599203057-662883חולון

מ"ישראל איטר בע

א  " ת5הרבי מבכרך 

חשמל' מחאספקת חומרי חשמלאיןאיןאיןצורף2981203-518107003-6810246054-299987. ד.ת

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

מ"ישראל איטר בע

א  " ת5הרבי מבכרך 

רכש ואספקה' מחאספקת חומרי חשמלאיןאיןאיןצורף2981203-518107003-6810246054-299987. ד.ת

חשמל' מחאספקת גופי תאורהאיןאיןאיןצורף03-533707003-5337155052-772907מ"ישראלוקס בע

ישראפייפר תעשיות לנייר 

איןאיןאיןצורף09-865112209-8652255051-621245 נתניה8121. ד.תמ"בע

-אספקת חומרי  ניקוי 

רכש ואספקה' מחמוצרי נייר

איןאיןאיןצורף5233703-674221903-5743189058-994186ג " ר20נגבה מ"כחילה פתרונות הדפסה בע

אספקת ציוד מתכלה 

רכש ואספקה' מחלמדפסות

רכש ואספקה' מחמיכון משרדיאיןאיןאיןצורף03-903929203-9039293 ראש העין8המלאכה מ"בע. א.לייזרפרינט מ

גינון פיתוח והשקייה , לילך

מ"בע

 מושב 27הערבה 

גינון פיתוח והשקייהאיןאיןאיןצורף03-933535403-9320399מגשימים

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

מ"לבנין בע' חב. מ. ד. מ

 תל 14גרינבויים 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-682482703-6836668052-448336יפו/אביב

מ"דרורי שרותי חשמל בע.מ

  רעננה 244. ד.ת

חשמל' מחחשמלאות4א160צורף4310109-740853509-7408536

מ"דרורי שרותי חשמל בע.מ

  רעננה 244. ד.ת

חשמל' מחהנחת קוי חשמל1א250צורף4310109-740853509-7408536

מ"דרורי שרותי חשמל בע.מ

  רעננה 244. ד.ת

3א270צורף4310109-740853509-7408536

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

קבלניות לבנין ' מרזון עב.מ

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-938461803-9384470053-611663צ" רשל8396.ד.תמ"בע

איןאיןאיןצורף09-766664809-7653880054-780222ס" כ3החרושת מ"הכל לתעשיה בע. מ.נ.מ

כלים ,  השכרת מכשירים

עבודות ציבוריות' מחמבניים

אגף הנדסהבניה1ג100צורף06-621141704-6211417050-209383 חדרה2065. ד.תמ"בינוי ופיתוח בע. ת.צ.מ

1א190צורף06-621141704-6211417050-209383 חדרה2065. ד.תמ"בינוי ופיתוח בע. ת.צ.מ

מתקני תברואה ובורות 

אגף הנדסהשופכין

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף06-621141704-6211417050-209383 חדרה2065. ד.תמ"בינוי ופיתוח בע. ת.צ.מ

1ב500צורף06-621141704-6211417050-209383 חדרה2065. ד.תמ"בינוי ופיתוח בע. ת.צ.מ

משאבות טורבינות ותחנות 

אגף הנדסהשאיבה

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף06-621141704-6211417050-209383 חדרה2065. ד.תמ"בינוי ופיתוח בע. ת.צ.מ

איןאיןאיןצורף03-648488403-6483848מ"מאגר נייר ומוצריו בע

אספקת ציוד מתכלה 

רכש ואספקה' מחלמדפסות

אבר'מאהר ג

. ד. ת40400טייבה 

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח4ג200צורף38609-799515709-7991377050-239795

איןאיןאיןצורף03-688666203-6886616א" ת10נירים מ"מאלף ועד טף בע

ציוד אור קולי וציוד פנים 

רכש ואספקה' מחלגני ילדים

 מערכות חינוך 2002מגוון 

איןאיןאיןצורף08-947807008-9475010056-840010מושב ניר גליםמ"מתקדמות בע

אספקת לוחות  כתיבה 

רכש ואספקה' מחלבתי ספר

מגיד מקס ובניו חברה לבנין 

איןאיןאיןצורף04-884067509-8840676 נתניה4עמק חפר מ"והשקעות בע

מתקני תברואה 

אגף איכות הסביבהואינסטלציה סניטרית

חברה לבנין . ש.מוריה י

מ"ולפיתוח בע

 נתניה 11בן יהודה 

אגף הנדסה בניה2ג100צורף4230509-834665009-8346689054-888888

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

מ"מחסן  ברזל זלמן  בע

  מושב 85הרימון  

איןאיןאיןצורף09-767015909-7654530056-712922נווה ימין

מחסן לממכר ברזל 

מקצועי ואומנותי וכלים 

עבודות ציבוריות' מחוחומרי ציוד לברזל

מ"מלאכת מחשבת בע

 4126.ד. ת7שנקר 

איןאיןאיןצורף03-924094603-9240957050-317199ת"פ

אספקת ציוד למלאכת יד 

אגף החינוךוטכנולוגיה

מ"מלאכת מחשבת בע

 4126.ד. ת7שנקר 

איןאיןאיןצורף03-924094603-9240957050-317199ת"פ

אספקת ציוד למלאכת יד 

נוער ואירועיםוטכנולוגיה

מ"מלאכת מחשבת בע

 4126.ד. ת7שנקר 

איןאיןאיןצורף03-924094603-9240957050-317199ת"פ

אספקת ציוד למלאכת יד 

רכש ואספקה' מחוטכנולוגיה

מלכה אשר

 אבן 31ח "הפלמ

איןאיןאיןצורף09-8911126052-753889יהודה

חיטוי והדברת ,תברואה

אגף איכות הסביבהמזיקים

רכש ואספקה' מחשיווק ציוד טכני למוסדותאיןאיןאיןצורף03-934714203-9041050056-919950 פתח תקוה4706. ד.תמ"מרזבית פלסטיקה בע

מיזוג אויר' מחמתקני מיזוג אויר וקירור1ב170צורף09-765341609-7668080052-291916ס" כפ57רוטשילד מתקני מיזוג אויר

- מתקני משחקים בלעדיים 

מ"אי בע.פי. י'ג

המזמרה , 2030. ד.ת

מתקני משחק וריהוט רחובאיןאיןאיןצורף08-940516608-9404173050-509894נס ציונה, 5

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

- מתקני משחקים בלעדיים 

מ"אי בע.פי. י'ג

המזמרה , 2030. ד.ת

רכש ואספקה' מחמתקני משחק וריהוט רחובאיןאיןאיןצורף08-940516608-9404173050-509894נס ציונה, 5

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף07-675085007-6750950 אשקלון16. ל.ה.צמ" בע1994" עדן אור"נדיבי 

חשמל' מחחשמלאות2א160צורף07-675085007-6750950 אשקלון16. ל.ה.צמ" בע1994" עדן אור"נדיבי 

3א270צורף07-675085007-6750950 אשקלון16. ל.ה.צמ" בע1994" עדן אור"נדיבי 

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

נוה מרום חברה קבלנית 

09-767373709-7671752ס" כ182ויצמן מ"לבניין בע

052-594733       

אגף הנדסהבניה5ג100צורף052597771

נור חומרי ניקוי שיווק והפצה 

מ"בע

אריה . ק7השפלה 

רכש ואספקה' מחחומרי ניקויאיןאיןאיןצורף03-922785503-9227854פתח תקוה

רכש ואספקה' מחיצור ריהוט לגני ילדיםאיןאיןאיןצורף7924508-851003008-8510035050-947382.נ.דניר גלים לגני ילדים

נסירי דוד

 כפר 14/7סוקולוב 

אגף הנדסה תחזוקהצבע ושיפוציםאיןאיןאיןצורף050-27401209-7675194סבא

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף04-8580778052-470108איל מוצקיןמ"נתיבי המפרץ בע

חשמל' מחרמזורים' התק1א280צורף04-8580778052-470108איל מוצקיןמ"נתיבי המפרץ בע

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף04-8580778052-470108איל מוצקיןמ"נתיבי המפרץ בע

מ"נתיבי זהב  בע

א " ת45028. ד.ת

איןאיןאיןצורף6145003-53736115373811

מדרכות \סימון כבישים 

עבודות ציבוריות' מחואספקת תמרורים

איןאיןאיןצורף09-766572309-7665724050-756032 שדה חמד38משק נתיבי פריאסו

ביצוע סימון 

אביזרי ,כבישיםוחניונים

הסדרי תנועה ,בטיחות

עבודות ציבוריות' מח.שילוט ותימרור

רכש ואספקה' מחייצור ושיווק מתקני ספורטאיןאיןאיןצורף03-966755703-9665301050-323196לצ" ראש35הרצל מ"סגולה ספורט הדרים בע

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 12עמוד

4.3.2020מעודכן ליום 



סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

סוילקו מערכות גילוי וכיבוי 

אש

פארק ' המלאכה א

אגף ביטחון ובטיחותגילוי וכיבוי אשאיןאיןאיןצורף03-902500103-9024280אפק ראש העין

מ"סורן הנדסה ובנין בע

 כפר סבא 245. ד.ת

אגף הנדסהניהול פרוייקטים ופיקוחאיןאיןאיןצורף4410209-766142409-7661418053-592316

מ"טים בע- סטוק 

 נווה 104הערבה  

רכש ואספקה' מחאספקת ציוד משרדיאיןאיןאיןצורף44920064-28044409-7678052052-519032ימין 

99765מבוא חורון מ"מבוא חורון בע. פי.אי.סי

08-9262784    

אגף החינוךאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף08929678608-9262786

99765מבוא חורון מ"מבוא חורון בע. פי.אי.סי

08-9262784    

נוער ואירועיםאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף08929678608-9262786

99765מבוא חורון מ"מבוא חורון בע. פי.אי.סי

08-9262784    

אגף החינוךאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף08929678608-9262786

(מישור אדומים)סלעית 

 מישור 1001. ד.ת

סניף אשדוד /אדומים

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח4ג200צורף08-852755008-8527548050-7434247 אשדוד12558. ד.ת

(מישור אדומים)סלעית 

 מישור 1001. ד.ת

סניף אשדוד /אדומים

1ב500צורף08-852755008-8527548050-7434247 אשדוד12558. ד.ת

משאבות טורבינות ותחנות 

אגף הנדסהשאיבה

(מישור אדומים)סלעית 

 מישור 1001. ד.ת

סניף אשדוד /אדומים

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים3ב400צורף08-852755008-8527548050-7434247 אשדוד12558. ד.ת

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף09-7663606050-219152ס" כ18/19המיסדים  מ"סמי כהן מערכות חשמל בע

סנו

הוד , ת נוה נאמן "א

רכש ואספקה' מחחומרי ניקויאיןאיןאיןצורף09-747322309-7473233050-515009השרון

מ"בע (1994)סתיו מערכות 

 מושב 163. ד.ת

חשמל' מחחשמלאות4א160צורף09-741778809-7410917 60994בצרה 

מ"בע (1994)סתיו מערכות 

 מושב 163. ד.ת

חשמל' מחתאורת כבישים ומדרכותאיןאיןאיןצורף09-741778809-7410917 60994בצרה 

ה תעשיות ומסחר .צ.ע

מ"בע (1998)

' ב. ת. א10החרש 

איןאיןאיןצורף09-744476609-7444767נווה ימין

שרותי תכנון ויעוץ 

אדריכלים וקבלנים 

אגף הנדסה תחזוקהבחומרי עץ

ה תעשיות ומסחר .צ.ע

מ"בע (1998)

' ב. ת. א10החרש 

איןאיןאיןצורף09-744476609-7444767נווה ימין

שרותי תכנון ויעוץ 

אדריכלים וקבלנים 

רכש ואספקה' מחבחומרי עץ

 אשקלון4/7מצדה מ"עדילי הנדסה בע

03-5045613        07-

איןאיןאיןצורף6734425053-865752

עבודה ,אספקת חומר

ושרותים שונים שוטפים 

אגף הנדסה תחזוקה.לרבות עבודות מיוחדות

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 13עמוד

4.3.2020מעודכן ליום 



סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

עוגן הזוהר

  חדרה 8אחד העם  ב 

רכש ואספקה' מחחומרי ניקויאיןאיןאיןצורף3822404-627644404-627999052-517199

אגף הנדסהבניה1ג100צורף053-211685סבא- כפר6הרעם עודי ארז

עירית ודרור אדריכלים 

.ומתכנני ערים

גרונר -  חיפה 8מגידו 

.    תל אביב14

04-8380769 

036420187

03-6417881 04-

איןאיןאיןצורף8382432053-488714

עיצוב ,אדריכלות מבנים

אגף הנדסהפנים ושימור אתרים

מ"עמידן ענתות בע

מערב . ת. א1סחרוב 

איןאיןאיןצורף7570703-962969603-9629797צ "ראשל

הנדסת בטיחות ושילוט 

אגף הנדסה תחזוקההנדסי

לגינון '  חב1984עפר פז 

מ"הקמת והחזקת גנים בע

קריית  - 38ל "קק

הקמה ואחזקת גניםאיןאיןאיןצורף03-535580503-6350722050-256142אונו

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

מ"פורגס חשמל ואחזקה בע

מושב שדה ורבורג 

חשמל' מחחשמלאות3א160צורף29909-760147909-7603427053-270624.ד.ת

איןאיןאיןצורף09-862803409-8620432 נתניה53הרצל מ"בע (1987)פיברן קדימה 

מייצרת ומשווקת מתקני 

י גנים "משחקים לגנ

ציבוריים וריהוט רחוב

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

איןאיןאיןצורף09-862803409-8620432 נתניה53הרצל מ"בע (1987)פיברן קדימה 

מייצרת ומשווקת מתקני 

י גנים "משחקים לגנ

רכש ואספקה' מחציבוריים וריהוט רחוב

מ"בע (1986)פיתגורס 

ת . א7יגיע כפיים 

רכש ואספקה' מחאספקת ציוד משרדיאיןאיןאיןצורף03-929242003-9292432050-306666ת"קריית אריה פ

נכסיםהפעלת מזנוןאיןאיןאיןצורף09-741802309-7421469050-208857מושב צופיתפלדמן רן

אגף הנדסה תחזוקהשרברבות תברואתיתאיןאיןאיןצורף053-588622ס" כ3/3שלום אש פנחס שם טוב

אגף הנדסה תחזוקהצבע וסיודאיןאיןאיןצורף03-574491703-6743867050-233932 רמת גן8מיכאל פרויקטים בצבע דרור אמנון

אגף הנדסה תחזוקהאספקת לבידיםאיןאיןאיןצורף03-930421503-9310150מ"פרייליך את וישקין בע

רכש ואספקה' מחאספקת לבידיםאיןאיןאיןצורף03-930421503-9310151מ"פרייליך את וישקין בע

מ"ש  בע.ל.ה.צ

 חולון 8הבנים 

רכש ואספקה' מחחומרי ניקויצורף5821303-537343103-6395293052-510778

אגף הנדסה תחזוקהצביעה וסיודאיןאיןאיןצורף04-634128104-6341281050-359127 חדרה105הגיבורים צבעי הדר חסון

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-566775503-5667486050-539429 תל אביב9טיומקין מ"ק ב י הנדסה אזרחית בע

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף03-566775503-5667486050-539429 תל אביב9טיומקין מ"ק ב י הנדסה אזרחית בע

אגף הנדסהגשרים1ג300צורף03-566775503-5667486050-539429 תל אביב9טיומקין מ"ק ב י הנדסה אזרחית בע

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף03-566775503-5667486050-539429 תל אביב9טיומקין מ"ק ב י הנדסה אזרחית בע

חשמל' מחאספקת חומרי חשמלאיןאיןאיןצורף09-7410588מ"קבוצת  לב אופיר  בע

מ"קוליביר בע

. ת. א5מודיעין 

איןאיןאיןצורף03-904665203-9046452050-218061ת"סגולה פ

אספקת צבעים לסימון 

רכש ואספקה' מחכבישים

רכש ואספקה' מחמיכון משרדיאיןאיןאיןצורף04-840844404-8408440 חיפה25033.ד.תמ"קופיטק מיכון משרדי בע

אגף החינוךאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף03-921503803-9212607052-443602ת"אריה פ. ק8הסדנא קייטרינג רונית

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 14עמוד

4.3.2020מעודכן ליום 



סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

נוער ואירועיםאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף03-921503803-9212607052-443602ת"אריה פ. ק8הסדנא קייטרינג רונית

אגף החינוךאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף03-921503803-9212607052-443602ת"אריה פ. ק8הסדנא קייטרינג רונית

קל רם יעקובוביץ

 32הרב יקותיאל 

עבודות ציבוריות' מחפיתוח חצרות1א111צורף04-841553304-8411403052-844330מפרץ חיפה

קליר

 באר שבע 5107ד "ת

רכש ואספקה' מחחומרי ניקויאיןאיןאיןצורף8410008-640404008-6275239 

רכש ואספקה' מחיצור ואספקת ריהוטאיןאיןאיןצורף03-556361403-5564652050-782281חולון. ת. א44הפלד מ"בע (1991)רהיטי הכח

מ"ינסקי את  אקרון בע'רוגוז

 24האומן ' רח

אגף החינוךאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף02-679931702-6799321056-502322ירושלים

מ"ינסקי את  אקרון בע'רוגוז

 24האומן ' רח

נוער ואירועיםאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף02-679931702-6799321056-502322ירושלים

מ"ינסקי את  אקרון בע'רוגוז

 24האומן ' רח

אגף החינוךאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף02-679931702-6799321056-502322ירושלים

ריטוב אהוד

ג   " ר8מיכאל 

איןאיןאיןצורף52361050-25445203-6765337064-686300

הדברת מזיקים  הדברת 

אגף איכות הסביבהטואי התהלוכה של האורן

סיטונאות לצרכי - רם לירן 

חשמל

 אזור 13הסדנא

איןאיןאיןצורף03-566800703-5569745054-529802התעשיה חולון

סיטונאות חומרי חשמל 

חשמל' מחלבנין ותעשיה

סיטונאות לצרכי - רם לירן 

חשמל

 אזור 13הסדנא

איןאיןאיןצורף03-566800703-5569745054-529802התעשיה חולון

סיטונאות חומרי חשמל 

רכש ואספקה' מחלבנין ותעשיה

מ"רעות הנדסת חשמל בע

 אור 16המלאכה 

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף76203-533821503-5333288052-848417.ד.יהודה ת

מ"רעות הנדסת חשמל בע

 אור 16המלאכה 

חשמל' מחהנחת קוי תקשורת1א240צורף76203-533821503-5333288052-848417.ד.יהודה ת

מ"רעות הנדסת חשמל בע

 אור 16המלאכה 

חשמל' מחהנחת קוי חשמל1א250צורף76203-533821503-5333288052-848417.ד.יהודה ת

מ"רעות הנדסת חשמל בע

 אור 16המלאכה 

1א270צורף76203-533821503-5333288052-848417.ד.יהודה ת

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

רפי כהן  חברה לבנין פיתוח 

אגף הנדסהבניה3ג100צורף09-767700609-7677008050-241480ס" כפ49רוטשילד מ"ועבודות הנדסיות בע

שילוטהתקנת שלטי חוצותאיןאיןאיןצורף03-625888803-5612228051-239409רפיד

מאגרי אנוש. כ. ש

 תל 20דרך השלום 

אביב

03-5687777    

09-9517127

03-5625832  09-

9517128

050-575779     

אגף משאבי אנושא"שרותי כאיןאיןאיןצורף050-355663

מ"אלברט בע.ש

 1/2סמטת הורדים 

איןאיןאיןצורף09-899711509-8997220050-263480אבן יהודה

א לטיאוט "אספקת כ

צביע,שמירה,ניקיון,רחובות

אגף איכות הסביבהד"שיפוצים וע,ס"ה בביה

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 15עמוד

4.3.2020מעודכן ליום 



סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

מ"אלברט בע.ש

 1/2סמטת הורדים 

איןאיןאיןצורף09-899711509-8997220050-263480אבן יהודה

א לטיאוט "אספקת כ

צביע,שמירה,ניקיון,רחובות

אגף הנדסה תחזוקהד"שיפוצים וע,ס"ה בביה

מ"אלברט בע.ש

 1/2סמטת הורדים 

איןאיןאיןצורף09-899711509-8997220050-263480אבן יהודה

א לטיאוט "אספקת כ

צביע,שמירה,ניקיון,רחובות

אגף משאבי אנושד"שיפוצים וע,ס"ה בביה

טל שרותי חשמל . מ.ח.ש

חשמל' מחחשמלאות2א160צורף09-742475909-7420932052-493286 כפר מלל27עין חי מ"מקצועיים בע

טל שרותי חשמל . מ.ח.ש

1א270צורף09-742475909-7420932052-493286 כפר מלל27עין חי מ"מקצועיים בע

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

מ"פביאן בע. י.ש

 רעננה 4ברנר 

רכש ואספקה' מחאספקת ציוד משרדיאיןאיןאיןצורף4360609-760370509-7464513052-497047

לבנון עבודות חשמל .ש

חשמל' מחחשמלאות2א160צורף03-933055003-9332056057-714903ת" פ10הושע מ"והשקאות בע

לבנון עבודות חשמל .ש

3א270צורף03-933055003-933205605-7714903ת" פ10הושע מ"והשקאות בע

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

הנדסה ובנין.מ.ש

 41שמואל הנגיד 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-741111209-7411112052-450327רעננה

אגף הנדסה תחזוקהאספקת לבידיםאיןאיןאיןצורף09-765629009-7656658ס" כ3המסגר שפינדלר.ש

רכש ואספקה' מחאספקת לבידיםאיןאיןאיןצורף09-765629009-7656658ס" כ3המסגר שפינדלר.ש

מ"שגיא עוז בע

 רמות 8הבריכה ' רח

אגף איכות הסביבההדברת מזיקיםאיןאיןאיןצורף09-741003709-7483029052-546262השבים

אגף הנדסה תחזוקהשיפוציםאיןאיןאיןצורף9/2509-7426358050-409810הנביאים שחר רפאל

איןאיןאיןצורף09-743121209-7435222 כפר סבא8השרון מ"שישר טכנולוגיות  בע

ראשי דיו וטונרים 

רכש ואספקה' מחלמדפסות

שלהבות עפר ופיתוח   קוממי 

שמשון

 כפר 13/2דב הוז 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-7401644057-205842סבא

 (1996).ס.שלטי הגליל מ

שילוטשילוטאיןאיןאיןצורף04-988332804-9883230050-414859 כרמיאל. ת.אמ"בע

אגף החינוךאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף09-746946509-7480319050-626936א" ת8צריצקי מ"שליס אספקת ארוחות בע

נוער ואירועיםאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף09-746946509-7480319050-626936א" ת8צריצקי מ"שליס אספקת ארוחות בע

אגף החינוךאספקת ארוחות-ספקי מזוןאיןאיןאיןצורף09-746946509-7480319050-626936א" ת8צריצקי מ"שליס אספקת ארוחות בע

 92שלמה רוטמן ובניו פיתוח 

מ"בע

 מושב 264. ד.ת

אגף הנדסהבניה1ג100צורף6094409-741893509-7418934050-232421בצרה 

 92שלמה רוטמן ובניו פיתוח 

מ"בע

 מושב 264. ד.ת

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח4ג200צורף6094509-741893509-7418934050-232421בצרה 

רכש אספקה ומכרזים' מח
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רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

 92שלמה רוטמן ובניו פיתוח 

מ"בע

 מושב 264. ד.ת

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים2ב400צורף6094609-741893509-7418934050-232421בצרה 

נכסיםהפעלת מזנוןאיןאיןאיןצורף09-7669326051-911633ס" כפ12המיסדים שמואל ישראל

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-546711403-5468156052-752121א" ת319הירקון שמים ירוקים

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-546711403-5468156052-752121א" ת319הירקון שמים ירוקים

מ"שמרד אלקטרוניקה בע

 9בית שמרד נחשון 

חשמל' מחהנחת קוי תקשורת1א240צורף03-934888303-9307574ת"סגולה פ. ת.א

מ"שמרד אלקטרוניקה בע

 9בית שמרד נחשון 

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף03-934888303-9307574ת"סגולה פ. ת.א

מ"שמרד אלקטרוניקה בע

 9בית שמרד נחשון 

הנחת קוי תקשורת1א240צורף03-934888303-9307574ת"סגולה פ. ת.א

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

איןאיןאיןצורף09-748390109-7483901054-443988ס" כ1ויצמן שמש אהרון חומרי בניין

כלי עבודה ,חמרי  בניין

רכש ואספקה' מחצבעים, וציוד חשמלי

מ"שפיגל האוס קבלני בנין בע

שמואל הנציב 

אגף הנדסהבניה5ג100צורף09-86292661709-8628632053-231491נתניה250

שפירא אבשלום

 רמת גן 1הירדן 

איןאיןאיןצורף5228103-574020703-5740207

ל  "שיווק והפצה לגני

אגף החינוךמוצרי חינוך- ס "בתי

שפירא אבשלום

 רמת גן 1הירדן 

איןאיןאיןצורף5228103-574020703-5740207

ל  "שיווק והפצה לגני

רכש ואספקה' מחמוצרי חינוך- ס "בתי

1א190צורף09-7435653052-528105ס" כפ2ניצנים שרגא דוד

מתקני תברואה ובורות 

אגף הנדסהשופכין

אגף הנדסה בינוישיפוצים1א131צורף09-7435653052-528105ס" כפ2ניצנים שרגא דוד

אגף הנדסה תשתיותהנחת צינורות1א410צורף09-7435653052-528105ס" כפ2ניצנים שרגא דוד

1א190צורף09-7435653052-528105ס" כפ2ניצנים שרגא דוד

מתקני תברואה ובורות 

אגף הנדסהשופכין

איןאיןאיןצורף03-536541403-5965669 יהוד2736. ד.תמ"ששר אחזקות בע

אספקת צבעים לסימון 

עבודות ציבוריות' מחכבישים

אגף החינוךהסעותאיןאיןאיןצורף03-607000003-6070001א" ת30נחלת יצחק מ"תור בוס קרני קוך בע

מאגר כח אדם - תיגבור 

מ"מקצועי זמני בע

 כפר 24/1שרת 

סיטון -הנהלה ,סבא

איןאיןאיןצורף09-767421809-7653539053-657595א" ת27

שרותי כח אדם ומתן 

אגף איכות הסביבהשרותי שמירה ואבטחה

מאגר כח אדם - תיגבור 

מ"מקצועי זמני בע

 כפר 24/1שרת 

סיטון -הנהלה ,סבא

איןאיןאיןצורף09-767421809-7653539053-657595א" ת27

שרותי כח אדם ומתן 

אגף ביטחון ובטיחותשרותי שמירה ואבטחה

מאגר כח אדם - תיגבור 

מ"מקצועי זמני בע

 כפר 24/1שרת 

סיטון -הנהלה ,סבא

איןאיןאיןצורף09-767421809-7653539053-657595א" ת27

שרותי כח אדם ומתן 

אגף משאבי אנוששרותי שמירה ואבטחה

מ"תים מחשבים ומערכות בע

 קרית 7מרטין גהל 

אספקת ציוד מחשובאיןאיןאיןצורף03-9278240/2003-9219756אריה פתח תקוה

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

אגף הנדסהבניהצורף09-7454692053-398508ס"  כ22/2חי -תלמ"תלפיות ביצוע בניה בע

רכש אספקה ומכרזים' מח
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רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

מ"ש בע"תמ

חולון . ת. א10הגביש 

      חיים זלטק

03-5507641         

    03-5595426

03-5567979   03-

5582998

050-556987  

אגף הנדסהבניה1ג100צורף050356274

אגף הנדסהקונסטרוקצית פלדה1א150צורף03-550764103-5567979050-556987חולון. ת. א10הגביש מ"ש בע"תמ

אגף הנדסהמתקני הסקה2ב171צורף03-550764103-5567979050-556987חולון. ת. א10הגביש מ"ש בע"תמ

אגף הנדסה תשתיותהנחת צינורות1א410צורף03-550764103-5567979050-556987חולון. ת. א10הגביש מ"ש בע"תמ

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף03-550764103-5567979050-556987חולון. ת. א10הגביש מ"ש בע"תמ

מיזוג אויר' מחמתקני מיזוג אויר וקירור5ב170צורף03-550764103-5567979050-556987חולון. ת. א10הגביש מ"ש בע"תמ

מ" בע2100תמליל 

. ד. ת72עוזיאל 

רכש ואספקה' מחאספקת ציוד מחשובאיןאיןאיןצורף5225103-574861103-5741486ג " ר1204

מ"תשם כבלי גומי בע

 אזור תעשיה 3היוצר 

רכש ואספקה' מחסיטונאות חשמלאיןאיןאיןצורף03-550228103-5580650064-232959חולון

צורף09-749321709-7494573053-498909 כוכב יאיר18האגוז מ"דויטש גינון ופיתוח בע

טיפול והקמת מדשאות 

הספורט' מחבמגרשי כדורגל

צורף09-861054809-8346784050-235187 נתניה549. ד.תמ"גולן מפלס בע

בניה ואחזקה מגרשי 

הספורט' מחכדורגל וספורט

צורף09-8940940066-232345 פרדסיה7האלה יצחק רוקח

קבלן ביצוע ואחזקת 

הספורט' מחמגרשי ספורט

הספורט' מחאחזקת מגרשי כדורגלצורף5026503-960706803-9607068050-517585 26מושב חמד מ"הרפז בע.י

הספורט' מחאחזקת מגרשי כדורגלצורף03-9711672057-590660צ"הרב משה צלח רשלחניה נטלי גינון

צורף04-8348387050-407394מושב עין איילהמשתלת הר הכרמל

הקמה שיקום תחזוקת 

הספורט' מחמדשאות ספורט

צורף04-628839504-628895058-690832 בנימינה9היסמין פלדר נוף

הקמה ואחזקה של מגרשי 

הספורט' מחספורט

פ "אורט המינהל למו

בתי תוכנהצורף03-630130303-6301307א" ת28הטייסים . דולהכשרה

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

בתי תוכנהצורף09-766062009-7662692050-5740004 כפר סבא21עתיר ידע מ"אדיוסיסטמס בע

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

בתי תוכנהצורף03-646031503-6460141054-4646120 תל אביב16קלאוזנר המרכז לטכנולוגיה חינוכית

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

בתי תוכנהצורף4690509-954304009-9545070050-8230230קיבוץ גליל ים מ"איוויב בע

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

בתי תוכנהצורף09-742335709-7423358054-4710717 כפר סבא24ויצמן אל נט טכנולוגיות מידע

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

בתי תוכנהצורף03-767355503-6499122054-5667343 61581 תל אביב 58180ד .תמ"בע.ט.נס א

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

רכש אספקה ומכרזים' מח
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רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

טלרום פתרונות מיחשוב 

בתי תוכנהצורף09-892290009-8922929052-3353788 נתניה6היצירה מ"בע

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

בתי תוכנהצורף03-710070503-7100787052-8356242 תל אביב16טיומקין מ"ון ברייס הדרכה בע'ג

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

קבלנית ' בארין סלח חב'ג

אגף הנדסהבניה3ג100צורף04-6315756052-855968 אום אל פחם89. ד.ת512598608מ"בע

די אם או תקשורת ושירותים 

צורף08-932745508-9328221055-309496 יבנה2הפרת 511718686בינלאומיים

ראשי דיו וטונרים 

רכש ואספקה' מחלמדפסות

חשמל' מחמיזוגצורף03-934494403-9342407054-577399ת" פ32שטמפפר 511347452מ" בע1988ת "המזגן פ

רכש ואספקה' מחיצור ואספקת ריהוטצורף03-616160103-6161602053-257200 בני ברק28י "לח510751878מ"אחים וקסמן תעשיות בע

צורף03-551704803-5528185052-493037 בת ים21האורגים 511685521מ"קרן אש בע

' מער,כיבוי אש

אגף ביטחון ובטיחותס"טמ,אינטרקום,כריזה

511731598מ"דקל השרון בע

 1/2סמטת הורדים 

אגף איכות הסביבהניקיוןצורף09-899711509-8997220050-863480אבן יהודה

ציבוריות ' אלברט עב.ש

שרותי אחזקה ניקיון אחזקה 

511354359מ"ופיתוח בע

 1/2סמטת הורדים 

צורף09-899711509-8997220050-863480אבן יהודה

טיאוט ,ניקיון

אגף איכות הסביבהא"כ,שמירה,רחובות

 (אחים קקון)שירן נסיעות

אגף החינוךהסעותצורף09-885777709-8858431 נתניה9האומנות 511336943מ"בע

אגף איכות הסביבהמדבירצורף03-518747703-5187477058-774004ג" ר14רחובות הנהר 25717679רונן הוכהוזר

אגף משאבי אנושא"כצורף03-576210703-5762111068-290665 רמת גן14אבא הלל 510882830מ"א בע"תיגבור כ' חב

510530769מ"אמניר תעשיות מחזור בע

ת " אזה142.ד.ת

אגף איכות הסביבהמיחזור ניירצורף03-570018703-5793352053-605666חדרה

511440539מ"פורגס חשמל ואחזקה בע

 52דרך ההדרים 

חשמל' מחחשמלאות4א160צורף09-760147603-7603427053-270624שדה ורבורג

511440539מ"פורגס חשמל ואחזקה בע

 52דרך ההדרים 

חשמל' מחהנחת קווי חשמל1א250צורף09-760147603-7603427053-270624שדה ורבורג

511440539מ"פורגס חשמל ואחזקה בע

 52דרך ההדרים 

1א270צורף09-760147603-7603427053-270624שדה ורבורג

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

אגף הנדסה בינויהרחבת מבנים1ב135צורף09-766614509-7666145057-528105 כפר סבא2הניצנים 64949704שרגא דוד

1א190צורף09-766614509-7666145057-528105 כפר סבא2הניצנים 64949704שרגא דוד

מתקני תברואה ובורות 

אגף הנדסהשופכין

אגף הנדסה תשתיותהנחת צינורות1א410צורף09-766614509-7666145057-528105 כפר סבא2הניצנים 64949704שרגא דוד

אגף הנדסה בינוישיפוצים1א131צורף09-766614509-7666145057-528105 כפר סבא2הניצנים 64949704שרגא דוד

513343749מ"ארגוב איל בע

מנשה מושב .נ.ד

גיזום וכריתת עציםצורף04-637887704-6276087052-558113אביאל

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

רווחהשרותי מזוןצורף02-679931702-6799321 ירושלים24האומן 511106072מ"ינסקי את אקרון בע'רוגוז

אגף ביטחון ובטיחותגילוי וכיבוי אש' מערצורף09-767637609-7676371067-767686ס" כפ20עתיר ידע 511397259מ"סוילקו בע

נ קבוצה מרכזית ניהול .מ.ק

513392811מ"בע

 132דרך מנחם בגין 

אגף איכות הסביבהניקיון ושמירהצורף03-699929003-6999390052-775856א"ת

רכש אספקה ומכרזים' מח
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רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

-מור הנדסה אחזקה ואבטחה י

אגף הנדסהבניה1ג100צורף02-628310502-6285801054-605305ם-  י18572.ד.ת511171217מ"ם בע

י 'מתקני משחקים בלעדיים ג

מתקני משחק צורף08-940516608-9404173050-249820 נס ציונה5המזמרה 511417941מ"אי פי בע

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

י 'מתקני משחקים בלעדיים ג

רכש ואספקה' מחמתקני משחק צורף08-940516608-9404173050-249820 נס ציונה5המזמרה 511417941מ"אי פי בע

511300246מ"סי אי פי מבוא חורון בע

שמשון מבוא .נ.ד

רווחהשרותי מזוןצורף08-972684808-9262786חורון

לבנון עבודות חשמל .ש

חשמל' מחחשמלאות2א160צורף03-932598103-9332056057-714903ת" פ10הושע 511673816מ"והשקעות בע

לבנון עבודות חשמל .ש

3א270צורף03-932598103-9332056057-714903ת" פ10הושע 511673816מ"והשקעות בע

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

511576589מ"בע. ט.שעשועים וספורט ד

 663.ד.צפוני ת.ת.א

מתקני משחקצורף08-675075508-6755210056-801496אשקלון

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

511576589מ"בע. ט.שעשועים וספורט ד

 663.ד.צפוני ת.ת.א

רכש ואספקה' מחמתקני משחקצורף08-675075508-6755210056-801496אשקלון

אגף החינוךהסעותצורף03-607000003-6070010א" ת30נחלת יצחק 510234602מ"תור בוס שרותי המטייל בע

אגף הנדסה תחזוקהאלומיניוםצורף03-961190803-9611908צ" רשל8גרופי שלום 512867235מ"אר אלומיניום בע-אלום לי

צורף04-694970304-6902786050-343111 קרית שמונה11ברנר 32876674משה איתי

ח "בע,הדברת מזיקים 

אגף איכות הסביבהח"ולכידת בע

קבלניות לבנין ' מרזון עב.מ

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-938461803-9384470053-611663 ראש העין20התבור 512027673מ"ופיתוח בע

אל גני ייצור ושיווק ריהוט 

511785891מ"למוסדות חינוך בע

שמשון קיבוץ .נ.ד

רכש ואספקה' מחיצור ריהוט לגני ילדיםצורף08-979022208-9790555שעלבים

גינוןצורף09-796752109-7962446050-249205מושב כפר הס50272319אבירם יורם

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

תבל אבטחה ניקיון ושרותים 

אגף איכות הסביבהשמירה ניקיון ואחזקהצורף04-992222404-9929032058-887766 נהרייה71ויצמן 511545089מ"בע

תבל אבטחה ניקיון ושרותים 

אגף ביטחון ובטיחותשמירה ניקיון ואחזקהצורף04-992222404-9929032058-887766 נהרייה71ויצמן 511545089מ"בע

צורף04-659782404-6521154057-793356תל עדשים511356974מ"משתלות פרדקין יוסף בע

חומרי ,ציודהשקייה,גינון 

הדברה

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

58866401ליור זוהר

 הוד 2/10בן צבי 

אגף איכות הסביבההדברת מזיקיםצורף09-760173009-7437056052-541911השרון

אגף איכות הסביבהניקיוןצורף09-832929909-8333159057-355214 נתניה10סמילנסקי 513030965מ"אלאדין החזקות בע

רכש ואספקה' מחמיכון משרדיצורף04-840844404-8408440053-740033חיפה11מושלי 511379646מ"קופיטק מיכון משרדי בע

יורם גדיש חברה להנדסה 

צורף03-608303003-6083020050-609606א" ת18תוצרת הארץ 510812118מ"בע

ניהול ופיקוח פרויקטים 

אגף הנדסההנדסיים

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף03-554550203-5545501064-233856א" ת91סוקולוב 511920928מ"אהוד מאיר שאיבות בע

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 20עמוד

4.3.2020מעודכן ליום 



סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-765288809-7659793052-944804ס" כ5הסדנא 42964700שאול אמנון

אגף הנדסה בינויהרחבת מבנים1ב135צורף09-765288809-7659793052-944804ס" כ5הסדנא 42964700שאול אמנון

אגף הנדסה בינוישיפוצים1א131צורף09-765288809-7659793052-944804ס" כ5הסדנא 42964700שאול אמנון

510722424מ"מי שי חברה להובלה בע

 רמת 109בוטינסקי 'ז

רכש ואספקה' מחהובלותצורף09-751424203-7520573068-444001גן

צורף03-752999903-6138827 רמת גן17אבא הלל 511726432מ"אנוש אבטחה ואחזקה בע

- אחזקה מבנים ,אבטחה 

אגף איכות הסביבהשרותי ניקיון

צורף03-752999903-6138827 רמת גן17אבא הלל 511726432מ"אנוש אבטחה ואחזקה בע

- אחזקה מבנים ,אבטחה 

אגף ביטחון ובטיחותשרותי ניקיון

511599854זוהר כץ

 מפרץ 10531.ד.ת

הדברה, גינון,גיזום,כריתהצורף04-871881804-8718812053-209038חיפה

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

511700684מ"דרורי שרותי חשמל בע.מ

קיבוץ גלויות ' רח

חשמל' מחחשמלאות4א160צורף09-740853509-7408536053-989220מושב בצרה

511700684מ"דרורי שרותי חשמל בע.מ

קיבוץ גלויות ' רח

חשמל' מחהנחת קווי חשמל1א250צורף09-740853509-7408536053-989220מושב בצרה

511700684מ"דרורי שרותי חשמל בע.מ

קיבוץ גלויות ' רח

3א270צורף09-740853509-7408536053-989220מושב בצרה

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח3ג200צורף03-517700303-5101983052-268077א" ת23סימטת שלוש 510509326מ"אחים זילברברג בע

אגף איכות הסביבהמדבירצורף03-677808903-6765337064-6863200 רמת גן8מיכאל 50582667אהוב ריטוב

אר גיא קבלנות בנין ופיתוח 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-792524209-7925860054-684558 אלפי מנשה61ארבל 511824799מ"בע

אר גיא קבלנות בנין ופיתוח 

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף09-792524209-7925860054-684558 אלפי מנשה61ארבל 511824799מ"בע

אר גיא קבלנות בנין ופיתוח 

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף09-792524209-7925860054-684558 אלפי מנשה61ארבל 511824799מ"בע

אגף איכות הסביבההדברת מזיקים ועשביםצורף09-899067109-8990287054-294224 קדימה32מג 512725037מ"דויטש ובניו בע

אגף החינוךהסעותצורף03-607000003-6070001053-331860א" ת30נחלת יצחק 510415649מ"תור בוס קרני קוך בע

עבודות ציבוריות' מחפיתוח חצרות1א111צורף03-631709003-6317050050-296936 גבעתיים704ד .ת51252398מ"כל גדר בע. נ.ד

רווחהמזוןצורף03-570624003-5798079051-252850 בני ברק28חידא 512519547מ"מגש פרבר בע

רכש ואספקה' מחציוד גני ילדים ובתי ספרצורף04-623056204-6274531פארק תעשייה קסריה512570763מ"גן גנית בע

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-540511503-5470324 רמת השרון42הבנים 511346694מ"מימון עציון בע

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח2ג200צורף03-540511503-5470324 רמת השרון42הבנים 511346694מ"מימון עציון בע

גינוןצורף03-681653903-9217302050-211527א" ת3קומפרט 512899428מ"גינון בע.י.מ

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

שחר ידגר ובניו קבלנות בנין 

511823197מ"ונכסים בע

 רמת 44/2סוקולוב 

אגף הנדסהבניה3ג100צורף03-547490203-5474901057-330173השרון

רכש ואספקה' מחלוחותצורף08-853807008-8531050056-890010 אשדוד3הפלדה 513189043מ" בע2002מגוון 

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

 1993ניהול נכסים . ד.ש.א

511786113מ"בע

אור '  א3יוני נתניהו 

נכסיםניהול סקרי נכסיםצורף03-533566803-5338523יהודה

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-7672337053-211685ס" כפ10הר כמון 59570689עודי ארז

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-766638309-7663349057-712680ס" כ2החרושת 512642232מ"רז אחרק בניה ופתוח בע

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף09-766638309-7663349057-712680ס" כ2החרושת 512642232מ"רז אחרק בניה ופתוח בע

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף09-766638309-7663349057-712680ס" כ2החרושת 512642232מ"רז אחרק בניה ופתוח בע

פ שרותי ניקיון ואחזקה .א.ר

אגף איכות הסביבהשרותי נקיון ואחזקהצורף03-695638403-6956675050-300951א" ת159יגאל אלון 510916893מ"בע

הכל בו לגן שרותי השקייה 

שרותי השקייהצורף03-932858003-9092982057-717237 מושב נחלים310.ד.ת510942402מ"בע

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

חשמל' מחחשמלאות5א160צורף03-939231603-9245393ת" פ23היצירה 557652914מ"אפקון בקרה ואוטומציה בע

חשמל' מחהנחת קווי חשמל3א250צורף03-939231603-9245393ת" פ23היצירה 557652914מ"אפקון בקרה ואוטומציה בע

חשמל' מחהתקנת רמזורים1א280צורף03-939231603-9245393ת" פ23היצירה 557652914מ"אפקון בקרה ואוטומציה בע

הנחת קוי תקשורת3א240צורף03-939231603-9245393ת" פ23היצירה 557652914מ"אפקון בקרה ואוטומציה בע

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

קבוצת השומרים שמירה ' חב

אגף ביטחון ובטיחותשמירהצורף03-639223303-6392211א" ת69לוינסקי 510623085מ"וביטחון בע

53878005מוטי הדר

 22חוני המעגל 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-951232609-9512329050-201803הרצליה

53878005מוטי הדר

 22חוני המעגל 

אגף הנדסה בינויהרחבת מבנים1ב135צורף09-951232609-9512329050-201803הרצליה

53878005מוטי הדר

 22חוני המעגל 

אגף הנדסה בינוישיפוצים1א131צורף09-951232609-9512329050-201803הרצליה

צורף04-904171704-9041919058-213333 קרית אתא28שטנד 513327759מ"בני מזרחי גינון ופיתוח בע

גיזום ' עב,פיתוח, גינון' עב

עצים

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

אוזן שרותי חיטוי והדברת 

אגף איכות הסביבהחיטוי והדברת מזיקיםצורף09-765807009-7671771068-676555ס" כ24ש "התע511105801מ"מזיקים  בע

חשמל' מחחשמלאות3א160צורף03-900757003-9007571064-472714 קיבוץ עינת200.ד.ת512226531מ"לטמן בע.א

חשמל' מחהנחת קווי חשמל1א250צורף03-900757003-9007571064-472714 קיבוץ עינת200.ד.ת512226531מ"לטמן בע.א

הנחת קוי תקשורת1א240צורף03-900757003-9007571064-472714 קיבוץ עינת200.ד.ת512226531מ"לטמן בע.א

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

אגף הנדסהבניה5ג100צורף03-933258803-9332889052-941177 כפר מנש10אילת 511056335מ"למיתר בע.ח

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף03-933258803-9332889052-941177 כפר מנש10אילת 511056335מ"למיתר בע.ח

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף03-933258803-9332889052-941177 כפר מנש10אילת 511056335מ"למיתר בע.ח

חשמל' מחחשמלאות3א160צורף03-903001003-9387516 חגור74הכלנית 511112419מ"אהרון את גלעדי בע

חשמל' מחהנחת קווי חשמל4א250צורף03-903001003-9387516 חגור74הכלנית 511112419מ"אהרון את גלעדי בע

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 22עמוד

4.3.2020מעודכן ליום 



סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

5א270צורף03-903001003-9387516 חגור74הכלנית 511112419מ"אהרון את גלעדי בע

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

הנחת קוי תקשורת1א240צורף03-903001003-9387516 חגור74הכלנית 511112419מ"אהרון את גלעדי בע

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-936002909-9360995052-509414 אורנית79/1הזית 512210485מ"זיפ הכל לבית בע

רכש ואספקה' מחחומרי בניןצורף09-748390109-7483901054-443988ס" כ12גולומב 3394251שמש אהרון

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף09-745112309-7453406065-216260 הוד השרון32הדרור 43739960יוסי אליה

חשמל' מחהנחת קווי חשמל1א250צורף09-745112309-7453406065-216260 הוד השרון32הדרור 43739960יוסי אליה

1א270צורף09-745112309-7453406065-216260 הוד השרון32הדרור 43739960יוסי אליה

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

אגף איכות הסביבהשמירה ונקיוןצורף03-644497003-6444854064-735300א" ת31הברזל 511539702מ"אר ערד בטחון בע- יי 'ג

אגף ביטחון ובטיחותשמירה ונקיוןצורף03-644497003-6444854064-735300א" ת31הברזל 511539702מ"אר ערד בטחון בע- יי 'ג

פיתוח, גינון' עבצורף09-765797709-7678943057-504646 כפר סבא3/2רופין 29483575צחי כהן

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

 לבנין 2000חומרית 

אגף הנדסהבניה3ג100צורף03-731111003-7311114052-500069ת" פ71בר כוכבא 512289125מ" בע1996והשקעות 

אגף הנדסהבניה5ג100צורף09-765317109-7652879052-584735ס" כ138ויצמן 510614456מ"פוגץ ובניו בע

אגף הנדסהגשרים1ג300צורף09-765317109-7652879052-584735ס" כ138ויצמן 510614456מ"פוגץ ובניו בע

צורף03-934511103-9347888ת" פ26גולדנהירש 520031055מ"אגודת השומרים בע

' מער,שמירה,אבטחה

אגף איכות הסביבהא"כ, אחזקה,נקיון, אזעקה

צורף03-934511103-9347888ת" פ26גולדנהירש 520031055מ"אגודת השומרים בע

' מער,שמירה,אבטחה

אגף ביטחון ובטיחותא"כ, אחזקה,נקיון, אזעקה

אגף איכות הסביבהשמירה ונקיוןצורף04-656111204-6560027065-555577 נצרת עלית18עצמון 511133407מ"ש בע.ש.ג

אגף ביטחון ובטיחותשמירה ונקיוןצורף04-656111204-6560027065-555577 נצרת עלית18עצמון 511133407מ"ש בע.ש.ג

29084050בנימין שאול

'  א147אף על פי כן  

אגף הנדסהבטונים בניית שלדים1ב130צורף04-6791952050-722554זכרון יעקוב

29084050בנימין שאול

'  א147אף על פי כן  

אגף הנדסהחיפוי אבן על קירות מבנים1ב132צורף04-6791952050-722554זכרון יעקוב

29084050בנימין שאול

'  א147אף על פי כן  

אגף הנדסה בינויהרחבת מבנים1ב135צורף04-6791952050-722554זכרון יעקוב

29084050בנימין שאול

'  א147אף על פי כן  

אגף הנדסה בינוישיפוצים1א131צורף04-6791952050-722554זכרון יעקוב

רכש ואספקה' מחיצור ואספקת ריהוטצורף09-760370509-7463449 בצרה7הראשונים 510929284פביאן.י.ש

512490400מ"רעות הנדסת חשמל בע

 אור 16המלאכה 

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף03-533850503-5333288052-248417יהודה

רכש אספקה ומכרזים' מח
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512490400מ"רעות הנדסת חשמל בע

 אור 16המלאכה 

חשמל' מחהנחת קווי חשמל1א250צורף03-533850503-5333288052-248417יהודה

512490400מ"רעות הנדסת חשמל בע

 אור 16המלאכה 

1א270צורף03-533850503-5333288052-248417יהודה

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

512490400מ"רעות הנדסת חשמל בע

 אור 16המלאכה 

הנחת קוי תקשורת1א240צורף03-533850503-5333288052-248417יהודה

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-921730203-9217302050-211527ת" פ23שידרוביצקי 55253041וישניצקי יוסף

צורף03-924347503-9218218ת" פ62גיסין 510720469מ"בע. ת.פ.ל.ח

פינוי פסולת עירונית 

' ותעשייתית עב

אגף איכות הסביבההובלות,מנוף

ל"מנכניתוח מערכות יעוץ משרדיצורף03-923524103-9233550058-760021ת" פ17חיים כהן 511886939מ"ניהול בע' בטאקום מער

מתקני משחק וריהוט רחובצורף09-861496009-8620432056-388137 נתניה53הרצל 511169682מ" בע1987פיברן קדימה 

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

רכש ואספקה' מחמתקני משחק וריהוט רחובצורף09-861496009-8620432056-388137 נתניה53הרצל 511169682מ" בע1987פיברן קדימה 

אגף ביטחון ובטיחותיועצי בטיחותצורף09-743103709-7422428052-446143ס" כפ11שיבת ציון 513124743מ"ברקן יועצי בטיחות בע

511643066מ"שליים סחר שרותים בע.א

- גת 11האילנות 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-933885003-9338853055-605954רימון

צורף09-774184309-7741232053-640524 רעננה1ברנדס 511619561מ"אומנות לכל רעננה בע

ציוד אומנות ,ציוד משרדי

רכש ואספקה' מחומלאכת יד

אגף הנדסה בניה2ג100צורף03-930077403-9341139 פתח תקוה5גזית 512649500מ"ארוסי מבנים בע

אגף הנדסהבניה טרומית3ג140צורף03-930077403-9341139 פתח תקוה5גזית 512649500מ"ארוסי מבנים בע

אגף הנדסהקונסטרוקצית פלדה1א150צורף03-930077403-9341139 פתח תקוה5גזית 512649500מ"ארוסי מבנים בע

דניאלס תעשיות מזון ושרותי 

512282419מ"קיטרינג בע

 קיבוץ 161. ד.ת

רווחהקיטרינג,הכנת מזוןצורף03-902335003-9023345056-840063חורשים

כריתה וגיזום עציםצורף08-976660508-9766605052-521745 לפיד10הרי ירושלים 22417000גלעד יוסיפון

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

מ פיתוח "בע. י.ש.אספלט מ

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח2ג200צורף03-903062603-9030597052-763730 הרצליה52בן גוריון 511721797יעוץ ופיקוח

קדר מערכות מיזוג אויר 

מיזוג אויר' מחמתקני מיזוג אויר וקירור5ב170צורף03-540829003-5496428052-529065 רמת השרון6ויצמן 511377319מ"בע(1989)

קדר מערכות מיזוג אויר 

אגף הנדסהמתקני הסקה5ב171צורף03-540829003-5496428052-529065 רמת השרון6ויצמן 511377319מ"בע(1989)

קדר מערכות מיזוג אויר 

מיזוג אויר' מחמתקני קירור1ב172צורף03-540829003-5496428052-529065 רמת השרון6ויצמן 511377319מ"בע(1989)

אגף הנדסה בינויהרחבת מבנים1ב135צורף09-899088609-8990886052-780107 קדימה326. ד.ת512684051מ"נירטל בניה בע

אגף הנדסה בינוישיפוצים1א131צורף09-899088609-8990886052-780107 קדימה326. ד.ת512684051מ"נירטל בניה בע

2ב500צורף03-556629403-5594153053-204989 חולון3תמנע 510625486מ"אחזקת מערכות בע.ב.י

משאבות טורבינות ותחנות 

אגף הנדסהשאיבה

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף03-556629403-5594153053-204989 חולון3תמנע 510625486מ"אחזקת מערכות בע.ב.י

רכש אספקה ומכרזים' מח
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מיזוג אויר' מחמתקני מיזוג אויר וקירור2ב170צורף03-556629403-5594153053-204989 חולון3תמנע 510625486מ"אחזקת מערכות בע.ב.י

אגף הנדסהמתקני הסקה1ב171צורף03-556629403-5594153053-204989 חולון3תמנע 510625486מ"אחזקת מערכות בע.ב.י

מיזוג אויר' מחמתקני קירור1ב172צורף03-556629403-5594153053-204989 חולון3תמנע 510625486מ"אחזקת מערכות בע.ב.י

1א191צורף03-556629403-5594153053-204989 חולון3תמנע 510625486מ"אחזקת מערכות בע.ב.י

מתקני אנרגיה סולרית 

חשמל' מחותאים פוטו וולטאים

חץ אור שרותים כלליים 

511364721מ"בע

- י71/2שבתאי הנגבי 

אגף איכות הסביבהשרותי ניקיוןצורף02-567115502-5671166056-531831ם

512463126מ"חשמלירז בע

 טירת 17מוצקין 

חשמל' מחחשמלאות2א160צורף04-857572404-8575568058-883000הכרמל

512463126מ"חשמלירז בע

 טירת 17מוצקין 

חשמל' מחהנחת קוי חשמל1א250צורף04-857572404-8575568058-883000הכרמל

512463126מ"חשמלירז בע

 טירת 17מוצקין 

2א270צורף04-857572404-8575568058-883000הכרמל

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

512463126מ"חשמלירז בע

 טירת 17מוצקין 

הנחת קוי תקשורת1א240צורף04-857572404-8575568058-883000הכרמל

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

 1994בניה ' גפני זהר עב

אגף הנדסהבניה3ג100צורף03-682282503-6836226058-880070א" ת55קיבוץ גלויות 511910051מ"בע

אגף הנדסהבניה1ג100צורף04-6201297050-388877 חדרה8התאנים 1988773גואטה אליעזר

510831894מ"קפלן את לוי בע

 רמת 3218. ד.ת

צורף03-903201003-9032122057-277039השרון

רכבי ,א"כ,קבלן ניקיון

אגף איכות הסביבהטיאוט לכבישים ומדרכות

' לעב' חב (אזולאי)גרניט 

512584533מ"חשמל בע

 36/10לב השרון 

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף09-894785809-8947859056-469111צורן

אל רץ הסעות ומשלוחים 

אגף החינוךהסעות ומשלוחיםצורף09-741116609-7411991068-729829 רעננה7היצירה 512767450מ" בע1999

קלע אבטחה מיוחדת יעוץ 

צורף03-562037503-5620374057-624727א" ת56המסגר 510903131מ"בטחוני בע

שרותי שמירה אבטחה 

אגף ביטחון ובטיחותויעוץ בטחוני

אגף הנדסה תחזוקהחומרי בניןצורף09-882119309-8870606057-427448 נתניה3שרטרמן 27743186אלבז יאיר

אגף איכות הסביבהאיסוף נייר קרטוןצורף09-898972309-8989720054-334002 בארותים193.ד.ת512131194מ"טל אל איסוף ומיחזור בע

אגף הנדסה תחזוקהאיטום מבנים1ב134צורף04-867772104-8675798064-287640 חיפה4907.ד.ת511488587מ" בע1990רשף קבלנים .ח

צורף04-867772104-8675798064-287640 חיפה4907.ד.ת511488587מ" בע1990רשף קבלנים .ח

, בציעה,שיקום מבנים

אגף הנדסה תחזוקהמיגון אש

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים2ב400צורף03-922101703-9227769ת" פ4חפץ מרדכי 510215247מ"מאירי ובניו בע

1ב500צורף03-922101703-9227769ת" פ4חפץ מרדכי 510215247מ"מאירי ובניו בע

משאבות טורבינות ותחנות 

אגף הנדסהשאיבה

510992449מ"בסון בע.כרמל את א.א

 24טשרניחובסקי 

אגף הנדסהבניה2ג100צורף09-741144509-7416040050-334797ס"כפ

510992449מ"בסון בע.כרמל את א.א

 24טשרניחובסקי 

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף09-741144509-7416040050-334797ס"כפ

510992449מ"בסון בע.כרמל את א.א

 24טשרניחובסקי 

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים5ב400צורף09-741144509-7416040050-334797ס"כפ

רכש אספקה ומכרזים' מח
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510992449מ"בסון בע.כרמל את א.א

 24טשרניחובסקי 

4ב500צורף09-741144509-7416040050-334797ס"כפ

משאבות טורבינות ותחנות 

אגף הנדסהשאיבה

510992449מ"בסון בע.כרמל את א.א

 24טשרניחובסקי 

הנחת קוי תקשורת1א240צורף09-741144509-7416040050-334797ס"כפ

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

להובלות נקיון ' חב. מ.ה.ש

אגף איכות הסביבהניקיון והדברה,הובלותצורף03-969921203-9644113051-777500צ" ראשל10לבונטין 511521734מ"והדברות בע

להובלות נקיון ' חב. מ.ה.ש

רכש ואספקה' מחניקיון והדברה,הובלותצורף03-969921203-9644113051-777500צ" ראשל10לבונטין 511521734מ"והדברות בע

אגף הנדסהבניה2ג100צורף09-834665009-8346649054-911111 נתניה6תחכמוני 510890791מ" בע1981.ש.מוריה י

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף09-749577709-7496777053-333303 צור יגאל8הבזלת 512858333מ"אי תנועה ובקרה בע.פי.אי

חשמל' מחהנחת קוי חשמל1א250צורף09-749577709-7496777053-333303 צור יגאל8הבזלת 512858333מ"אי תנועה ובקרה בע.פי.אי

1א270צורף09-749577709-7496777053-333303 צור יגאל8הבזלת 512858333מ"אי תנועה ובקרה בע.פי.אי

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

חשמל' מחהתקנת רמזורים1א280צורף09-749577709-7496777053-333303 צור יגאל8הבזלת 512858333מ"אי תנועה ובקרה בע.פי.אי

הנחת קוי תקשורת1א240צורף09-749577709-7496777053-333303 צור יגאל8הבזלת 512858333מ"אי תנועה ובקרה בע.פי.אי

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

אגף הנדסהיצרני גדרותצורף04-821116504-8211789 חיפה5420.ד.ת511433740מ"גדרות אורלי בע

אגף הנדסה תחזוקהאיטום מבנים1ב134צורף03-691978203-5704113050-8488515א" ת14נחלת חצחק 511763716אוטמים.א.א.א

אגף הנדסהקונסטרוקצית פלדה1א150צורף03-904803103-9048091052-957373 פתח תקוה11נחשון 512551870מ"קשת מערכות בע.ת.א

מיזוג אויר' מחמתקני מיזוג אויר וקירור1ב170צורף09-878392809-8783928050-250122 בת חפר6הגליל 58764358שניידר עמי

חשמל' מחסיטונאי חומרי חשמלצורף09-766360609-7663608050-219152 כפר סבא6ש "התע512104316מ"חץ פז חברה למסחר בע

חשמל' מחסיטונאי חומרי חשמלצורף09-766360609-7663608050-219152 כפר סבא6ש "התע511405706מ"סמי כהן מערכות חשמל בע

חשמל ' דב וחנוך שינדלר עב

חשמל' מחחשמלאות3א160צורף03-537373203-6879373068-689068א" ת40יסוד המעלה 511191272מ"בע

59666750חדד דורון

 מיקוד 16מושב איתן 

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף7958008-660181108-6810276050-304615

511593451מ"סהן הנדסת בנין בע

 כפר 43/22ויצמן 

אגף הנדסהבניה2ג100צורף09-742418309-7424297סבא

511593451מ"סהן הנדסת בנין בע

 כפר 43/22ויצמן 

אגף הנדסהניקוז ומים,הנחת קוי ביוב1ב260צורף09-742418309-7424297סבא

אלקו התקנות ושרותים 

אגף הנדסהקונסטרוקצית פלדה4א150צורף09-863088809-8655049 נתניה12האומנות 510651375מ"בע (1973)

אלקו התקנות ושרותים 

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים3ב400צורף09-863088809-8655049 נתניה12האומנות 510651375מ"בע (1973)

אלקו התקנות ושרותים 

5ב500צורף09-863088809-8655049 נתניה12האומנות 510651375מ"בע (1973)

משאבות טורבינות ותחנות 

אגף הנדסהשאיבה
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אלקו התקנות ושרותים 

חשמל' מחחשמלאות5א160צורף09-863088809-8655049 נתניה12האומנות 510651375מ"בע (1973)

אלקו התקנות ושרותים 

מיזוג אויר' מחמתקני מיזוג אויר וקירור1ב170צורף09-863088809-8655049 נתניה12האומנות 510651375מ"בע (1973)

אלקו התקנות ושרותים 

חשמל' מחהנחת קוי חשמל5א250צורף09-863088809-8655049 נתניה12האומנות 510651375מ"בע (1973)

אלקו התקנות ושרותים 

5א270צורף09-863088809-8655049 נתניה12האומנות 510651375מ"בע (1973)

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

אלקו התקנות ושרותים 

הנחת קוי תקשורת5א240צורף09-863088809-8655049 נתניה12האומנות 510651375מ"בע (1973)

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

511621237מ"קל רם יעקובוביץ בע

 מפרץ 10165.ד.ת

עבודות ציבוריות' מחפיתוח חצרות1א111צורף04-841553304-8411403חיפה

אגף הנדסהבניה1ג100צורף08-854257208-8553370 אשדוד5כנרת 510958549מ"ממרוד בע.ח

 1987 (גבורי)אורון . ר.ד.א

חשמל' מחסיטונאות חשמלצורף09-861929509-8626230 נתניה8פנקס 511251993מ"בע

אגף הנדסה תחזוקהצבע ושיפוץצורף09-767592409-7675194054-274012ס" כפ7סוקולוב 67177741נסירי דוד

510958275מ"שגיא עוז בע

 רמת 8הבריכה 

אגף איכות הסביבההדברת מזיקיםצורף09-741003709-7483029052-546262השבים

שילוט' מחפרסום חוצותצורף03-625880003-6258818א" ת116ת "דרך פ520037235מ"ן בע'רפיד ויז

22392617רמי חסון

 חדרה 105הגיבורים 

אגף הנדסה תחזוקהשרותי צביעה ושיפוציםצורף3826504-634128104-6341281050-359127

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף09-894556309-8949172052-780760 צורן21הזית 22645253הדר חגי

צורף09-745101509-7451488 רעננה2הפנינה 512010885אקווארל ציוד משרדי

ציוד אומנות ,ציוד משרדי

רכש ואספקה' מחומלאכת יד

שלח חברה לבנין ופיתוח 

אגף הנדסהגשרים1ג300צורף09-765317109-7652879052-584735ס" כפ138ויצמן 511360448מ"בע

קל וחומר לבניה ושווק 

אגף הנדסה תחזוקהחומרי בנין וציוד טכניצורף09-765317109-7652879052-584735ס"  כפ138ויצמן 511085490מ" בע1985

קל וחומר לבניה ושווק 

רכש ואספקה' מחחומרי בנין וציוד טכניצורף09-765317109-7652879052-584735ס"  כפ138ויצמן 511085490מ" בע1985

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף08-675085008-6750950057-664464 אשקלון16צהל 512064270מ" בע1994נדיבי עדן אור 

חשמל' מחחשמלאות2א160צורף08-675085008-6750950057-664464 אשקלון16צהל 512064270מ" בע1994נדיבי עדן אור 

חשמל' מחהנחת קוי חשמל1א250צורף08-675085008-6750950057-664464 אשקלון16צהל 512064270מ" בע1994נדיבי עדן אור 

4א270צורף08-675085008-6750950057-664464 אשקלון16צהל 512064270מ" בע1994נדיבי עדן אור 

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

חשמל' מחהתקנת רמזורים1א280צורף08-675085008-6750950057-664464 אשקלון16צהל 512064270מ" בע1994נדיבי עדן אור 

הנחת קוי תקשורת1א240צורף08-675085008-6750950057-664464 אשקלון16צהל 512064270מ" בע1994נדיבי עדן אור 

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

חשמל' מחחשמלאות2א160צורף03-744048903-7440483050-228171א" ת1618בן יוסף 513078543מ"אלמוג טכנולוגיות בע

חשמל' מחהנחת קוי חשמל2א250צורף03-744048903-7440483050-228171א" ת1618בן יוסף 513078543מ"אלמוג טכנולוגיות בע

2א270צורף03-744048903-7440483050-228171א" ת1618בן יוסף 513078543מ"אלמוג טכנולוגיות בע

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

הנחת קוי תקשורת2א240צורף03-744048903-7440483050-228171א" ת1618בן יוסף 513078543מ"אלמוג טכנולוגיות בע

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח3ג200צורף09-799515609-7990136050-239795 טייבה386. ד.ת56902505אבר מאהר'ג

620625דרורי שלום

 רמת גן 14הקונגרס 

אגף הנדסה בניה2ג100צורף5229503-674426403-6775738054-274668

58908781בר חיים שמואל

 54העם הצרפתי 

חשמל' מחהנחת קוי חשמל1א250צורף03-751497003-5750423057-767453רמת גן

58908781בר חיים שמואל

 54העם הצרפתי 

1א270צורף03-751497003-5750423057-767453רמת גן

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

רכב' מחיבוא ושיווק צמיגיםצורף03-681963603-6835142א" ת6סלמה 512583592מ"אלקיס יבוא ושיווק בע

אגף הנדסה בינויהרחבת מבנים1ב135צורף03-676791003-6743867 רמת גן19עוזיאל 55884217צרור צורי- פרויקט בצבע 

אגף הנדסה בינוישיפוצים1א131צורף03-676791003-6743867 רמת גן19עוזיאל 55884217צרור צורי- פרויקט בצבע 

אגף הנדסה תחזוקהשיפוציםצורף09-765014809-7426358050-409810ס" כ9/25הנביאים 52885084שחר רפאל

אגף איכות הסביבהשרותי ניקיון והדברהצורף03-556202103-5562025068-364920 חולון2הלהב 511412041מ"אבירם בע. א.א.א

אגף החינוךהסעותצורף04-652733304-6597504 עפולה34קהילת ציון 510605694הורן את ליבוביץ

511666562מ"אילן לוין סחר בע

 חדרה 3333.ד.ת

1א190צורף3813204-632361804-6324269

מתקני תברואה ובורות 

אגף הנדסהשופכין

511666562מ"אילן לוין סחר בע

 חדרה 3333.ד.ת

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים3ב400צורף3813204-632361804-6324269

511666562מ"אילן לוין סחר בע

 חדרה 3333.ד.ת

3ב500צורף3813204-632361804-6324269

משאבות טורבינות ותחנות 

אגף הנדסהשאיבה

511666562מ"אילן לוין סחר בע

 חדרה 3333.ד.ת

מיזוג אויר' מחמתקני מיזוג אויר וקירור1ב170צורף3813204-632361804-6324269

511666562מ"אילן לוין סחר בע

 חדרה 3333.ד.ת

אגף הנדסהמתקני הסקה1ב171צורף3813204-632361804-6324269

511666562מ"אילן לוין סחר בע

 חדרה 3333.ד.ת

1א191צורף3813204-632361804-6324269

מתקני אנרגיה סולרית 

חשמל' מחותאים פוטו וולטאים

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף08-929398808-9256923067-773533 לוד129הרצל 59892091אזברגה נאיף גדועי

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף08-929398808-9256923067-773533 לוד129הרצל 59892091אזברגה נאיף גדועי

צורף03-904665203-9046452068-561204 פתח תקוה5מודיעין 512559055מ"קוליביר בע

אספקת צבעים לסימון 

רכש ואספקה' מחכבישים

חברה לבניה ייזמות . ש.ג.ח

513301226מ"ופיתוח בע

 הוד 74דרך רמתיים 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-744747709-7447499054-263712השרון

עיצוב סביבה )שמים ירוקים 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף03-546711403-5468156056-535352א" ת319הירקון 512727983מ"בע(טבעית

גינון והשקיהצורף08-931549208-9319251050-262279צ" רשל10וייצברד 512426735מ"גני נוי ידעי בע

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

צורף09-767285109-7669232 כפר סבא89ויצמן 557173374אלדין

אספקת ציוד לגנים 

אגף החינוךמכשירי כתיבה וצעצועים

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

510749203מ"ק מתכות בע.אמבי ב

 17יוחנן הסנדלר 

צורף09-767699909-7654661050-279613ס"ת כפ"א

אספקת ,אספקה טכנית

רכש ואספקה' מחעיבוד מתכות,מתכות

511685521מ"בע.  ג1992קרן אש 

 בת ים 21האורגים 

צורף5967303-551704803-5528185

גילוי ' מער,ציוד כיבוי אש

' מע,וכיבוי אש

' מער,אינטרקום,כריזה

אגף ביטחון ובטיחותספרינקלרים

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף03-682696603-6826973050-216890 יפו76יפת ' רח54785258חשמל הברק- ריחאן יוסף 

2א270צורף03-682696603-6826973050-216890 יפו76יפת ' רח54785258חשמל הברק- ריחאן יוסף 

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

חשמל' מחהתקנת רמזורים2א280צורף03-682696603-6826973050-216890 יפו76יפת ' רח54785258חשמל הברק- ריחאן יוסף 

אגף משאבי אנושעיטוף דיוור ישיר,הפצות צורף03-922181603-9221810 פתח תקוה11היצירה 512104118מ"הפצות ועיטוף בע. ד.א

56073448חת רן

 בית 73140. ד.ת

כריתת עציםצורף03-9766605053-277414נחמיה

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

שמירה ,א"כ.ש.צמרת י

אגף איכות הסביבהונקיון,שמירה,א"כצורף03-768711309-7687114058-836220 נתניה13סמילנסקי 512997834מ"ואחזקות בע

קבלנית לבניין ' נוה מרום חב

אגף הנדסהבניה5ג100צורף09-767373709-7671752052-594733ס" כ182ויצמן 510759574מ"בע

513361345מ"סליימן חשמל בע

 42לואי ליפסקי 

1א270צורף9157102-586753502-5860604050-362110ירושלים 

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

מיכלול הנדסה ושמאות 

אגף הנדסהשמאות מקרקעיןצורף09-862550509-8625504052-8208357 נתניה8ניצה ' שד513095729מ"מקרקעין בע

אגף הנדסה תחזוקהאספקה טכניתצורף03-550436103-5560672 חולון40הבנאי 510788177מ"ר אספקה טכנית בע.ש.מ.מ

רכש ואספקה' מחאספקה טכניתצורף03-550436103-5560672 חולון40הבנאי 510788177מ"ר אספקה טכנית בע.ש.מ.מ

511131484מ"אל סורג בע

 מושב 72הרימון 

אגף הנדסה תחזוקהמיגוןצורף08-865877708-8658779052-3966679אמונים

צורף03-534366403-7369227054-4530049 גני תקווה30הרמה 8902702עמית נתן

- מדידות של חומרים 

אגף איכות הסביבהגהות תעסוקתית

בתי תוכנהצורף03-923423503-9245552ת" פ6האודם ' רח512515826מילניום

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

מחשבים' חבצורף09-8300523-409-8855430050-6330524  נתניה4האומנות מ"חיון מחשבים בע

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

מחשבים' חבצורף03-539024203-5363344 יהוד6אברהם גירין מ"וואן שילוב מערכות בע

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

הראל מחשבים ותקשורת .ג

מחשבים' חבצורף02-655666602-6556688052-4200985 תל אביב34הברזל מ"בע

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

מחשבים' חבצורף03-911300003-9113030ת" פ49100 מיקוד 100.ד.תמ"ח בע"נס מט

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

עבודות ציבוריות' מחשיפוצים צביעת עמודיםצורף057-5296992 כפר סבא35השחר יוסף אבנר

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

512090366מ"גרי פלוס חברה לבנין בע

 כפר 48רוטשילד 

אגף הנדסהבניה4ג100צורף09-765866909-7660856050-5244653סבא

ה טכנולוגיות איטום .ה

אגף הנדסהבניה1ג100צורף5215448--09-771500409-7718647050רעננה'  א30סנונית 511742405ושיקום

ה טכנולוגיות איטום .ה

אגף הנדסה בינוישיפוצים1א131צורף5215448--09-771500409-7718647050רעננה'  א30סנונית 511742405ושיקום

ה טכנולוגיות איטום .ה

אגף הנדסהאיטום מבנים1ב134צורף5215448--09-771500409-7718647050רעננה'  א30סנונית 511742405ושיקום

ה טכנולוגיות איטום .ה

אגף הנדסה בינויהרחבת מבנים1ב135צורף5215448--09-771500409-7718647050רעננה'  א30סנונית 511742405ושיקום

אגף הנדסהאיטום מבנים1ב134צורף03-578262603-5782414050-6991604 בני ברק11י "לח510706070מ"הלפרין בע. א

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-767836109-7664527050-2219459 נוה ימין73התמר 512744251מ"קונטק בע.אר.ס

33387200יצחקי יניב

כפר '   ב2רבקה גובר 

אגף הנדסהשיפוציםצורף09-7651063057-7630976סבא

511900434מ"דן ליר הנדסה בע

 21-23עתיר ידע 

אגף הנדסהאיטום מבניםצורף09-766662509-7676667כפר סבא

512414541מ"בע (1996)אונו בטחון 

 יהוד 13אלטלף 

צורף5621603-632323103-6326464050-6555755

, מערכות מתח נמוך

אגף ביטחון ובטיחותמערכות ביטחון

צורף03-557241103-5572560052-2460178 חולון5הצורף 510946650מ"בע (1982)' מר ושות

מערכות תקשורת 

טלויזיה במעגל ,מתקדמות

מערכות הקלטה ,סגור

אגף ביטחון ובטיחות.דיגיטליות

510802689מ"אלקבקס וידאו בע

 תל 8קהילת ונציה 

צורף03-649414903-6494561אביב יפו

מערכות טלויזיה במעגל 

אגף ביטחון ובטיחות.סגור

טימקון מערכות טכנולוגיות 

512387291מ"בע

 קריית 20יוסף לוי 

צורף04-874260504-8742593050-5600807ביאליק

, ציוד טלויזיה במעגל סגור

אגף ביטחון ובטיחותמערכות אינטרקום

13597497שוורצמן אריאל

 שער 200טופז 

אגף ביטחון ובטיחותבקרה וביטחוןצורף09-878496609-8781452052-5344393אפרים

520038928מגל מערכות ביטחון

 יהוד 17עלטלף 

אגף ביטחון ובטיחותמערכות התרעה ספק וידאוצורף5610003-539145203-5366245

511012866מ"בינת יישום מעבדות בע

 תל 24ראול ולנברג 

צורף03-645533303-6499640052-6103024אביב

בקרה , מערכות  בטחון

מולטימדיה תכנון ,ובטיחות

ניהול ושילוב מערכות 

אגף ביטחון ובטיחותתקשורת

חשמל' מחחשמלאות5א160צורף04-864126304-8641750 חיפה15סירקין 511120750מ"מנורה איזו אהרון בע

חשמל' מחהנחת קוי תקשורת4א240צורף04-864126304-8641750 חיפה15סירקין 511120750מ"מנורה איזו אהרון בע

חשמל' מחהנחת קוי חשמל4א250צורף04-864126304-8641750 חיפה15סירקין 511120750מ"מנורה איזו אהרון בע

5א270צורף04-864126304-8641750 חיפה15סירקין 511120750מ"מנורה איזו אהרון בע

תאורת כבישים ורחובות 

חשמל' מחוקווי חשמל

חשמל' מחהתקנת רמזורים5א280צורף04-864126304-8641750 חיפה15סירקין 511120750מ"מנורה איזו אהרון בע

חשמל' מחחשמלאות3א160צורף04-864126304-8641750 חיפה15סירקין 511120750מ"מנורה איזו אהרון בע

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

גינוןצורף077-7667640054-3995599 הרצליה97ברנר 25047960גרינפיס אסף כהן

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

גינוןצורף09-7678868050-5762129 כפר סבא32הכרמל 68329721בוחבוט דוד

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

גינוןצורף09-749534909-7496002050-2205326 כוכב יאיר6ספיר 512674532מ"גל יהב פיתוח ואחזקות בע

אגף איכות הסביבה 

גנים ונוף' מח

אגף הנדסהאלומיניום' עבצורף09-740011509-7443444050-8585300 הוד השרון5הפטיש 511346066מ"הרצל דלל אלומיניום בע

אגף הנדסהשיפוציםצורף4274012--09-767594209-7675194054 כפר סבא7סוקולוב 67177741נסירי דוד

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-768077409-7680775052-8365536כפר סבא'  א49הגליל 513637777מ"דדוש קבלן שלד בע

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח5ג200צורף09-835455509-8353005052-5555561 נתניה8האומנות 51078335

אגף הנדסהבניה3ג100צורף09-835455509-8353005052-5555561 נתניה8האומנות 51078335

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים3ב400צורף09-835455509-8353005052-5555561 נתניה8האומנות 51078335

אגף הנדסהגשרים3ג300צורף09-835455509-8353005052-5555561 נתניה8האומנות 51078335

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח4ג200צורף09-766424909-7664148 בת ים29הרב מימון 510461270מ" בע5691עינב החץ 

סגלוביץ עבודות עפר ופיתוח 

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח4ג200צורף077-7667640054-3995599 הרצליה97ברנר 511913964מ"בע

סגלוביץ עבודות עפר ופיתוח 

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים4ב400צורף077-7667640054-3995599 הרצליה97ברנר 511913964מ"בע

עבודות ציבוריות' מחשיפוציםצורף09-741201909-7412019050-5239627 כפר סבא43רמז 55994750גלם אלי

570019828מבוא חורון

 29מבוא חורון 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף9976508-972683708-9261360057-7371176מיקוד 

513496588מ"פריוה ניהול וביצוע  בע.א

 פתח תקוה  7הרכב 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף4927103-904224403-9042245050-8788739

53764072יאסין באסם

 4'  מס2טייבה רחוב 

אגף הנדסהבניה2ג100צורף4040009-799103109-7995849054-7840093מיקוד 

שלום בוקטוס חברה לבניין 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-741239909-7419218050-5287093 הוד השרון7מיטל 512871716מ"ושיפוצים בע

 רמת גן 7הבונים 512706929מ"טרוט בע

52462

03-6129111

צורף03-6126961

שרותי יעוץ תמיכה 

ואספקת חומרה

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

510825854מ"ליגד מידע טכני בע

 ראש 21המלאכה 

צורף03-902050803-9024505054-4825202העין

שווק התקנה והפעלה של 

ציוד מחשב

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

אגף הנדסהבנייה3ג100צורף04-631174804-6317455050-5373185אום אל פחם53767414מחמיד ראסם

22906887ל.נ.ו.ש- רובין צורי 

 כפר 34/4נחליאלי 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף057-444333409-7657910050-8446488סבא

513857250מ"מבנה אורן בע

 כפר 43רוטשילד 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף4411009-765729209-7657292057-5575905סבא 

אגף הנדסה תחזוקהתריסים- אלומיניום ' עבצורף09-7454391054-4995781 כפר סבא5/טרומן ב51242113תריסי הקריות- עדני אריה 

אטם איכות איטום ללא 

511692964מ"פשרות בע

 צור משה 64משק 

1ב134צורף4281009-8946108054-2073003

איטום מבנים

אגף הנדסה תחזוקה

עפר ' להובלה עב' אולניק חב

מ"וכבישים בע

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

איזוליט מנופורם איטום 

511055204מ"בע (1985)

 בני ברק 1כנרת 

1ב134צורף5126403-579190303-5706321054-5540171

איטום מבנים

אגף הנדסה תחזוקה

איזוליט מנופורם איטום 

511055204מ"בע (1985)

 בני ברק 1כנרת 

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף5126403-579190303-5706321054-5540171

איזוליט מנופורם איטום 

511055204מ"בע (1985)

 בני ברק 1כנרת 

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף5126403-579190303-5706321054-5540171

513575936מ"ירום אופל הנדסה בע

 בנימינה 158ד .ת

אגף הנדסהבניה1ג100צורף3055004-6180466050-4661419

אילנות חברה לבניה . א.מ

512664251מ"בע

 תל אביב 16בראלי 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף6936403-699081603-6990816050-5783077

אגף הנדסה תחזוקהאיטום מבנים1ב134צורף09-765912509-7673432050-5262383ס" כ9/3זבוטינסקי 68920891אספלט אדיר איטום ובידוד

אגף הנדסה תחזוקהאיטום מבנים1ב134צורף09-741749409-7417495054-2236022ס" כפ5/5דב הוז 55607584אריאל איטום ושיקום

512832239מ"יובלים בע

 תל אביב 78ירקון 

אגף הנדסהבניה1ג100צורף6343203-6420889054-4317848

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-765129209-7657292057-5575905ס" כפ43רוטשילד 513857250מ"מבנה אורן בע

א "אסמא אספקת עובדים וכ

מ"בע

057-4949444טירה513956177

צורף

א"כ' חב

אגף איכות הסביבה

צנובר חברה לגינון ופיתוח 

מ"בע

09-7661243 נוה ימין7הגפן 512294760

09-7652044

050-5598323

צורף

גינון ואחזקה

אגף איכות הסביבה

 קרית 10351ד .ת511599854מ"זהר כץ בע

חיים

04-8100617

04-8718812

052-3209038

צורף

נקיון והדברה, גיזום עצים

אגף איכות הסביבה

 בית 13גן רוה ' שד512571373השביל הירוק

תעשיה יבנה.קמיר א

08-9333305

08-9333307

050-6311519

אגף איכות הסביבהכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף

 בית 13גן רוה ' שד512571373השביל הירוק

תעשיה יבנה.קמיר א

08-9333305

08-9333307

050-6311519

אגף איכות הסביבהכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף

אגף איכות הסביבהאחזקת גינון' עבצורףערערה513370908מ"מסעוד וגיה בע

אריאל וימזור בקרת תנועה 

מ"וחניה בע

03-9632000צ" רשל28משה שרת 510667785

03-9612031

050-3335253

3א160צורף

חשמל' מחחשמלאות

אריאל וימזור בקרת תנועה 

מ"וחניה בע

03-9632000צ" רשל28משה שרת 510667785

03-9612031

050-3335253

מיזוג אויר' מחמתקני מיזוג אויר וקירור1ב170צורף

אריאל וימזור בקרת תנועה 

מ"וחניה בע

03-9632000צ" רשל28משה שרת 510667785

03-9612031

050-3335253

1א270צורף

תאורת כבישים ורחובות 

וקווי חשמל

חשמל' מח

אריאל וימזור בקרת תנועה 

מ"וחניה בע

03-9632000צ" רשל28משה שרת 510667785

03-9612031

050-3335253

5א280צורף

חשמל' מחהתקנת רמזורים

חשמל' מחחשמלאות4א160צורף03-557663303-5587664054-6771630 חולון4המשביר 510550346מ"תעשיות ישראל בע. ס.ר

03-5576633 חולון4המשביר 510550346מ"תעשיות ישראל בע. ס.ר

03-5587664

054-6771630

הנחת קוי תקשורת1א240צורף

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

חשמל' מחהנחת קוי חשמל4א250צורף03-557663303-5587664054-6771630 חולון4המשביר 510550346מ"תעשיות ישראל בע. ס.ר

חשמל' מחהתקנת רמזורים5א280צורף03-557663303-5587664054-6771630 חולון4המשביר 510550346מ"תעשיות ישראל בע. ס.ר

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-768077409-7680775054-7771850 כפר סבא49הגליל 513637777מ"דדוש קבלן שלד בע

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

. ד.קרית חיים ת511533854מ"זהר כץ בע

10351

04-8718818

צורף04-8718812

ניקיון הדברה גיזום ' עב

אגף איכות הסביבהואחזקה

אגף איכות הסביבהגינון ואחזקה,נקיון' עבצורף04-635671104-6356711ערערה513370908מ"יה בע'מסעוד וג

אגף איכות הסביבהגינון ואחזקה,נקיון' עבצורף09-766124309-7652044 נוה ימין7הגפן 512294760לגינון ופיתוח' צנובר חב

אגף איכות הסביבהא"אספקת שרותי כצורף274209-7936683609-79366836052-6372774ד .טירה ת513956177א"אסמא אספקת עובדים וכ

ת . א13גן רווה ' שד512571373השביל הירוק

יבנה

08-9333306

08-9333307

050-6311519

צורף

גינון ואחזקה,ניקיון' עב

אגף איכות הסביבה

גולן גיזום - חומראן אנואר

וגינון

052-3200139052-6387720אום אל פחם313631830

צורף

' עב, אספקת עובדים

אגף איכות הסביבההשקייה

שמשון קיבוץ .נ.ד512988965רהיטי צורעה

צרעה

03-5375828

צורף03-5375825

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

 מפרץ 37העמלים 512797366מ"קבוצת טקניון ישראל בע

חיפה

04-8405388

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

רכש ואספקה' מחיצור ואספקת ריהוטצורף03-616160103-6161602 בני ברק28הלחי 510751878מ"אחים וקסמן תעשיות בע

פלארון יצור רהיטי משרד 

מ"בע

03-5595689 חולון2היתד 511415945

צורף03-5567681

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

 122נחלת בינימין 511623159אופיס גולדיין ליין

תל אביב

03-6824831

צורף03-6812485

רכש ואספקה' מחיצור ואספקת ריהוטצורף03-556771103-5567677 אזור11השקמה 510813603מ"גנור את גלנטי בע

 32רחוב העבודה 512826090מ"תעשיות ספיר בע. ד.ר

ראש העין

03-9011753

צורף03-9030128

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

04-6094433 עפולה עלית2עמל 510963705מ"שניידר הנדסת חשמל בע

04-6492216

054-6597013

160צורף

*א

5

חשמל' מחחשמלאות

04-6094433 עפולה עלית2עמל 510963705מ"שניידר הנדסת חשמל בע

04-6492216

054-6597013

240צורף

א

הנחת קוי תקשורת1

חשמל' מח

04-6094433 עפולה עלית2עמל 510963705מ"שניידר הנדסת חשמל בע

04-6492216

054-6597013

3א250צורף

חשמל' מחהנחת קווי חשמל

04-6094433 עפולה עלית2עמל 510963705מ"שניידר הנדסת חשמל בע

04-6492216

054-6597013

3א270צורף

תאורת כבישים ורחובות 

וקווי חשמל

חשמל' מח

09-7662578 כפר סבא30אלקלעי 38409322(בר)אסף בן מוחה

09-4662578

054-5858324

צורף

אגף איכות הסביבה גינון

גנים ונוף' מח

050-2033090 רעננה2הירדן 59086934אלונים דניאל

09-7437864

050-2033090

צורף

אגף איכות הסביבה גינון

גנים ונוף' מח

 25שמואל הנגיד 42348391כהן עומרי

רעננה

09-7742221

09-7742221

054-7730222

צורף

אגף איכות הסביבה גינון

גנים ונוף' מח

 הוד 19/3ישורון 41793712חורי ציון

השרון

09-7456998

09-7487422

057-7767660

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח1ג200צורף

 הוד 19/3ישורון 41793713חורי ציון

השרון

09-7456998

09-7487422

057-7767660

1ב210צורף

אגף הנדסהעבודות עפר וחציבה

 הוד 19/3ישורון 41793714חורי ציון

השרון

09-7456998

09-7487422

057-7767660

אגף הנדסה תשתיותהנחת צינורות1א410צורף

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

 הוד 19/3ישורון 41793715חורי ציון

השרון

09-7456998

09-7487422

057-7767660

1א420צורף

אגף הנדסה ביובתיעול וביוב

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-7963083050-7341797עין שריד55608483חגג ציון

אגף הנדסהבניה1ג100צורף08-946151608-9462033050-6500000 רחובות7אחד העם 511718157מ"למדא מכלולי בניה בע

אגף הנדסהבניה3ג100צורף08-8529994058-4442828 אשדוד308ד .ת67290130קובי אלימלך**

רכש ואספקה' מחאספקת ציוד לגני הילדיםצורף08-922668808-9226661547773747 נצר סרני158ד "ת513646596מ"עידן אל גני בע

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים1ב400צורף09-767347109-7673471505334798 כפר סבא5124ד "ת513405969מ"ס טכנולוגיות בע.ב.ל.מ

09-767347109-7673471505334798 כפר סבא5124ד "ת513405969מ"ס טכנולוגיות בע.ב.ל.מ

צורף

משאבות טורבינות ותחנות 1ב500

אגף הנדסהשאיבה

 כפר 21עתיר ידע 512672775מ"י טי אם מערכות בע'ג

סבא

09-766587809-7669879508910000

צורף

אגף מחשוב ומערכות מחשבים ואחזקה

מידע

ד "קרית עתידים ת520040122.ט.נס א

א" ת58180

3548379337605115526032727

צורף

אגף מחשוב ומערכות מחשבים ואחזקה

מידע

908-925800008-9258001הרטום 512261603מ"דטה סייף מערכות בע

צורף

אגף מחשוב ומערכות מחשבים ואחזקה

מידע

03-576681803-5761645545691626 רמת גן29זבוטינסקי 510953847מ"גטר טק בע

צורף

אגף מחשוב ומערכות מחשבים ואחזקה

מידע

אזטק טכנולוגיות 

מ"בע(01984

 12אבא הלל סילבר 511046393

 לוד25ד "ת

08-918111108-91081122522658421

צורף

אגף מחשוב ומערכות מחשבים ואחזקה

מידע

433209-793700109-7937001054-5585666ד "ת513948273מ"אמרא ייזום והשקעות בע

צורף

100

ג

1

אגף הנדסהבניה

433209-793700109-7937001054-5585666ד "ת513948273מ"אמרא ייזום והשקעות בע

צורף

1ג200

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח

433209-793700109-7937001054-5585666ד "ת513948273מ"אמרא ייזום והשקעות בע

צורף

1ב400

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים

רכש ואספקה' מחאספקת חומרי חשמלצורף09-748448809-7484070052-5356669  רעננה2507ד "ת513478404ראש רעננה

103-614218403-6142183054-5288421בן גוריון 513703660מ"הנדסה ויזמות בע. א.ב.ה.י

צורף

100

ג

1

אגף הנדסהבניה

ספורט' מחאספקת מתקני ספורטצורף4303-903036403-9030363523631916האילנות 512362187(מכוני כושר)ים סרוויס 'ג

ספורט' מחאספקת מתקני ספורטצורף03-579005703-5790011542500150 בני ברק29הקישון 511019630מ"גל ספורט בע-בש

ספורט' מחאספקת מתקני ספורטצורף09-865333709-8653433 נתניה9האומנות 512438995ספורט ציוד כושר- אוני 

ספורט' מחאספקת מתקני ספורטצורף08-932777908-9328855508873111 יבנה1הירמוך 513921502מ"עולם הספורט בע

ספורט' מחאספקת מתקני ספורטצורף09-972911109-9729130524730770 הרצליה3נתיבות 511220519מ"ים בע'אנרג

09-765702109-7657021503407032 כפר סבא1הזית 14247738(לודמר פרדי)מסגרית השרון 

צורף

1'א150

אגף הנדסהקונסטרוקצית פלדה

- כפר9יהודה הנשיא 512245127מ"שרגאי בע.ש.א

סבא

09-7650230776426426052-6500450

צורף

1'א111

עבודות ציבוריות' מחפיתוח חצרות

03-9342994544882239523569525 פתח תקוה2חנה סנש 22913859מנחם עופר

צורף

1'א131

אגף הנדסה בינוישיפוצים

03-9342994544882239523569525 פתח תקוה2חנה סנש 22913859מנחם עופר

צורף

1ב135

אגף הנדסה בינויהרחבת מבנים

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

03-9342994544882239523569525 פתח תקוה2חנה סנש 22913859מנחם עופר

צורף

1ב132

אגף הנדסה תחזוקהחיפוי אבן על קירות מבנים

ספורט' מחאספקת מתקני ספורטצורף09-956544609-9509375052-3397878 רישפון14הרותם 512255712מ"טכנוספורט בע

שגם - מ "סמבי בע.מ.ב

רהיטים

03-961194103-9612351צ" רשל7יוסף ספיר 511849234

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

רכש ואספקה' מחיצור ואספקת ריהוטצורף03-934961003-9349652 פתח תקוה7מודיען 512982307מ" בע2000י .ו.אטמו א

תומר רהיטים אגודה 

מ"שיתופית חקלאית בע

שקמים מיקוד .נ.ד570041079

79860

08-850808008-8580044

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

 אבן 80המיסדים 513363218מ"ונטורה אשר בע

יהודה

077-790007709-8996765052-2454919

צורף

1ג200

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח

 אבן 80המיסדים 513363218מ"ונטורה אשר בע

יהודה

077-790007709-8996765052-2454919

צורף

1ב400

אגף הנדסה ביובביוב ניקוז ומים

 אבן 80המיסדים 513363218מ"ונטורה אשר בע

יהודה

077-790007709-8996765052-2454919

צורף

משאבות טורבינות ותחנות 1ב500

אגף הנדסהשאיבה

דנאור מערכות תיאטרון 

מ"ואולפנים בע

 הוד השרון 9הנגר 511101941

7180.ד.ת

09-744422209-7466466

צורף

אגף הנדסהתאורת במה

 19מושב חמד משק 511509382מ"לייטון בע

70. ד.ת

03-960121203-9603777

צורף

, מערכות קול, תאורת במה

הקרנה

אגף הנדסה

03-556089303-5565772 חולון3תמנע 512308362מ"נועם אלקטרוניקה בע. ב.א

צורף

, מערכות קול, תאורת במה

הקרנה

אגף הנדסה

מערכות קול ותאורה . ד.א

מ"בע

 קרית 28התעשיה 511345811

אתא

04-8400177/804-8400176050-5746410

צורף

, מערכות קול, תאורת במה

הקרנה

אגף הנדסה

03-923008503-9230086 פתח תקווה52עמל 512951732מ"פרו טאץ בע

צורף

, מערכות קול, תאורת במה

הקרנה

אגף הנדסה

אגף הנדסההקרנה,  מערכות קולצורף03-562022003-5621014054-2010600 תל אביב9טברסקי 513518662מ"די אנד די בע

03-535376203-6353048 קרית אונו26דב הוז 511743270מ"טקטופ בע

צורף

אגף הנדסההקרנה,  מערכות קול

03-675767603-6782673 רמת גן5קריניצי 510512791מ"ברקאי בני ברוקשטיין בע

צורף

אגף הנדסההקרנה,  מערכות קול

אגף הנדסההקרנה,  מערכות קולצורף03-570220703-5792701050-4999602 בני ברק15כנרת 511436172מ"בע. ר.שמע ג

ברקו מערכות אלקטרוניות 

מ"בע

03-562809003-5626010052-3873001צ" ראשל53ל "האצ512562539

צורף

אגף הנדסה הקרנה

 הוד השרון 9הנגר 511455578מ"ש בימות ובדים בע"ד

7180.ד.ת

09-744422209-7466466

צורף

אגף הנדסהציוד במות ותפארות

09-766401409-7664015052-4770931סבא- כפר20ש "התע513490714מ"דיירקט קום בע

אספקת ציוד מחשובצורף

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

09-744128509-7482014050-5626423 הוד השרון11שמיר 0-32179020אפל אסף

צורף

רישוי עסקיםשירותי הדברה

רישוי עסקיםשירותי הדברהצורף09-796785309-7967839052-8970333מונד- תל15הרקפת 0-41358474שלום כהן

מסד הנדסה אזרחית צור 

מ"בע

ד . ת0נ כפר המכבי .ד513645093

 אושה128

04-8458361050-3230225

צורף

100

ג

2

אגף הנדסהבניה

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

 9208-6610796054-3966615/4נתיב העשרה משק 513924746אגרומטל פרויקטים

צורף

100

ג

1

אגף הנדסהבניה

 9308-6610797054-3966615/4נתיב העשרה משק 513924746אגרומטל פרויקטים

צורף

1'ג200

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח

 8ד .נ אפרים ת.ד511435976מ"אבנר גפני ייצור בע

אלקנה

03-936359803-9362296052-2430588

צורף

100

ג

1

אגף הנדסהבניה

 8ד .נ אפרים ת.ד511435976מ"אבנר גפני ייצור בע

אלקנה

03-936359903-9362297052-2430589

צורף

2 ,4'א150

אגף הנדסהקונסטרוקצית פלדה

 8ד .נ אפרים ת.ד511435976מ"אבנר גפני ייצור בע

אלקנה

03-936360003-9362298052-2430590

צורף

מתקני תברואה1'א190

אגף הנדסה

 8ד .נ אפרים ת.ד511435976מ"אבנר גפני ייצור בע

אלקנה

03-936360103-9362299052-2430591

צורף

1'ב260

אגף הנדסהניקוז ומים,הנחת קוי ביוב

 8ד .נ אפרים ת.ד511435976מ"אבנר גפני ייצור בע

אלקנה

03-936360203-9362300052-2430592

צורף

קונסטרוקציות פלדה 2'ב320

לגשרים לעומסי תחבורה

אגף הנדסה

פלגג גגות פלדה ועץ 

מ"מתקדמים בע

6095109-958878009-9588790050-7280264געש מיקוד 511650731

צורף

2,2'א150

אגף הנדסהקונסטרוקצית פלדה

 כפר מלל 13עין חי 0-65016396ראובן רהט לב

45920מיקוד 

09-764464809-7465500050-5612555

צורף

100

ג

1

אגף הנדסהבניה

טלדור מערכות מחשבים 

מ"בע(1986)

03-929828003-9298261050-5818954ת" פ13היצירה 520039710

צורף

שילוט עסקים

אגף איכות הסביבה

03-911222203-9112224052-3647158ת" פ70פינסקר 510982325מ"מילגם שירותים לעיר בע

צורף

סקרי שלטים

אגף איכות הסביבה

ד . אשדוד ת3הבנאים 513668806מ"בע. ע.מחשבת ישראל מ

15160

08-856885808-85688869050-4444872

צורף

סקרי שלטים

אגף איכות הסביבה

 נתניה תד 22הבונים 511173163אופק צילומי אויר

8065

09-865306509-8650086

צורף

סקרי שלטים

אגף איכות הסביבה

מידות שירותים מוניציפליים 

מ"בע

ד . לוד  ת1בת שבע 513140715

1209

08-921337108-9213375050-6007456

צורף

מדידות

אגף איכות הסביבה

 כוכב יאיר  6ספיר 512674532מ"גל יהב פיתוח ואחזקות בע

13420תד 

09-749534909-7496007050-2205326

צורף

אגף איכות הסביבה פיתוח ותחזוקת גינון

גנים ונוף' מח

09-766401409-7664013052-4770931ס" כפ20ש "התע513490714מ"דיירקט קום בע

אספקת ציוד מחשובצורף

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

3/204-9597468050-5458188אלונית  0-38418828רחמים שמעון

צורף

אגף איכות הסביבה גינון

גנים ונוף' מח

09-741689509-7427641050-5609651 הוד השרון59נטעים 0-2488115מ"משתלת גן טרופי בע

צורף

אגף איכות הסביבה גינון

גנים ונוף' מח

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-7658982576686666ס" כפ28ישעיהו 514178649מ"סמסום אחזקות בע

7309-894020409-8940185547432179משק 512186925מ"דמיון מתקני משחק בע

צורף

אגף איכות הסביבה מתקני משחק

גנים ונוף' מח

רכש ואספקה' מחיצור ואספקת ריהוטצורף199003-550109903-5587401054-4231900ד " ת8הסדנא 513288662מ"איב הנדסה והשקעות בע

 ( יצוא19970)רהיטי גליל 

מ"בע

ד "רח היוצרים ת510554850

 נהריה116

04-982556804-9825948054-4259997

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

חמזה עבודות נגרות ובנין .ח

מ"בע

כפר שעב רח ראשי 512487174

262ד "ת

04-988371704-9883724050-5418502

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

אזור תעשיה צפוני 513075523מ"אינובט בע

קניאל

09-740303409-7403035

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

מגדל . ת. א327.ד.ת51159600מ"טל חרושת עץ בע

העמק

04-654653204-6546532054-4269429

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

03-559634003-5596341050-8450476 אזור30דרך השבעה 511004491מ"ש רהיט בע.מ.ג

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

נישה פרוייקטים וספריות 

מ"בע

 43שדרות בן צבי 511925224

רמת גן

03-696734903-6967341052-8468400

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

רכש ואספקה' מחיצור ואספקת ריהוטצורף09-741717909-7413485052-2581469 רעננה5החרושת 510644768מ"גרי אלכסנדר בע

קומפקטוס אגודה שיתופית 

מ"חקלאית בע

04-625021504-6250300קיבוץ עין החורש570046367

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

-  לביא תעשיות רהיטים 

קבוצת הפועל המזרחי 

מ"להתישבות שיתופית בע

גליל תחתון . נ.ד570007781

15267

04-679949904-6799400

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

שומרון שירותי נקיון שמירה 

מ"בע (1974)א "וכ

03-931660203-9303688050-8557328ת" פ16חובבי ציון 510682768

צורף

אגף איכות הסביבה שירותי ניקיון

ניקיון' מח

מור חברה לשיווק ומוצרי 

מ"בע (1992)בנין 

 ראש 18המלאכה 53968285

העין

03-902444003-9024441052-6071817

צורף

פרזול -שיווק מוצרי בניה

ואיטום

אגף הנדסה

רכש ואספקה' מחיצור ואספקת ריהוטצורף04-872169304-8724096052-4617101 חיפה49השיש 510406325מ"דאר בע.י.י

שרת ' קרית טבעון רח514184647מ"אגם הנדסה ובנין בע. ע

23

722116593722116592545705557

צורף

1ב130

אגף הנדסהבטונים בניית שלדים

שרת ' קרית טבעון רח514184647מ"אגם הנדסה ובנין בע. ע

23

722116593722116592545705557

צורף

1א131

אגף הנדסה בינוישיפוצים

 (1977)שמרד אלקטרוניקה 

מ"בע

03-934888303-9307574office@shamrad.c פתח תקוה9נחשון 510757743

o.ilאספקת מצלמות אבטחהצורף

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

מר מערכות אבטחה 

מ"ותקשורת בע

03-557255503-5580282052-3992371 חולון5הצורף 557337961

אספקת מצלמות אבטחהצורף

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

-03-539144403-5366245www.magal יהוד17אלטלף 520038928מ"מגל מערכות בטחון בע

53.comאספקת מצלמות אבטחהצורף

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

       09-768888009-7688882052-3919778 כפר סבא23התעש 513877381מ"ליין ביט מערכות בע

אספקת מצלמות אבטחהצורף

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

טימקון מערכות טכנולוגיות 

מ"בע

 קריית 3יוסף הלוי 512387291

ביאליק

04-874260504-8742593050-5600807

אספקת מצלמות אבטחהצורף

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

03-557666603-5560779 חולון4המשביר 510538168מ"אורד מערכות בקרה בע

אספקת מצלמות אבטחהצורף

אגף מחשוב ומערכות 

מידע

 פתח 10083. ד.ת512214131מ"שון רון בע

תקוה

03-922040403-9221060052-2323917

מיזוג אויר' מחמתקני מיזוג אויר וקירור1ב170צורף

ספורט' מחדשא סינטטיצורף09-767517703-9333531054-7301140ס" כפ1עיט 513578831מ"דשאטק ספורט בע

קיבוץ גבעת חיים 513606897מ"פלדרנוף בע

723ד .איחוד ת

03-625199915346251997054-5690832

צורף

ספורט' מחדשא סינטטי

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

 אשדוד 3הקידמה 513888263מ"דשא עוז בע

77522

08-853991108-8539988054-4238008

צורף

ספורט' מחדשא סינטטי

ספורט' מחדשא סינטטיצורף3508-928641408-9286414054-2600600כרמי יוסף אלון 53456596כהן מאיר

דויטש טכנולוגיות דשא ויבוא 

מ"בע

 44864כוכב יאיר  513455527

569.ד.ת

77510084112775100843054-2400381

דשא סינטטיצורף

ספורט' מח

 2578.ד.צ ת"ראשל511753782מ"דשא נוי אגרונומים בע

75124מיקוד 

03-5530965054-9770444

צורף

ספורט' מחדשא סינטטי

בן עמי סוכנויות .מטיס ש

מ"בע

03-578696603-5786971054-3000718 בני ברק9בן גוריון 510897010

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

אירועים' מחמתקני משחקיםצורף09-899752709-8997405052-3600973 אבן יהודה7האלון 511336364מ"גל שעשועון בע- טל

2X2     טיולים ואירועים 

מ"בע

03-544737303-5784647052-8187007 בני ברק31י "הלח513940577

צורף

אירועים' מחמתקני משחקים

אגף הנדסהבניה1ג100צורף08-856264308-8604196050-7515149 אשדוד1החשמל 510987795מ"אמקו ים בע

אגף הנדסהבניה טרומית1ג140צורף08-856264408-8604197050-7515150 אשדוד1החשמל 510987795מ"אמקו ים בע

השרון התיכון . נ.ד513567685מ"טריג מידע מרחבי בע

קיבוץ חורשים

073-2692222073-2692200058-7792017

צורף

שילוט

אגף איכות הסביבה

 1993אשד ניהול נכסים 

מ"בע

 אור 5יהונתן נתניהו 511786113

יהודה

03-533566803-5338523052-6335082

צורף

שילוט

אגף איכות הסביבה

אגף איכות הסביבהשילוטצורף08-856885808-8568869050-4444871 אשדוד3הבנאים 513668806מ"בע. ע.מחשבת ישראל מ

טלדור מערכות מחשבים 

מ" בע1986

אריה . ק13יצירה 520039710

ת"פ

03-929825603-9298336054-8010652

צורף

שילוט

אגף איכות הסביבה

אגף הנדסהבניה1ג100צורף09-749959309-7499593057-7576125ס" כ5שפרינצק 58427725שלג יעקב

עבודות ציבוריות' מחפיתוח חצרות1א111צורף09-749959309-7499593057-7576125ס" כ5שפרינצק 58427725שלג יעקב

אגף הנדסה בינוישיפוצים1א131צורף09-749959309-7499593057-7576125ס" כ5שפרינצק 58427725שלג יעקב

' קבלנית לעב'סגל לזר חב 

מ"חשמל בע

09-958937709-9542267052-6044884 הרצליה73בורוכוב 511020315

צורף

חשמל' מחחשמלאות3א160

אגף הנדסהמתקני תברואה ובורות1א190צורף077-5007170077-5007170054-4303136 הרצליה8קפלן 27264308חגי כהן

09-765431509-7654314050-5408559ס" כ20ש "התע514450717פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי

צורף

בקרות אשפה במסגרת 

אגף איכות הסביבהתוכנית הפרדה

פתרונות מחזור -ארץ שפע

מ"בע

 מיקוד 1ל "כרם מהר514721992

30840

04-954149015349541490054-4335597

צורף

בקרות אשפה במסגרת 

אגף איכות הסביבהתוכנית הפרדה

נדה יעוץ וניהול 'גריו אג

מ"פרויקטים סביבתיים בע

09-74814681539748146054-4806599 הוד השרון17נטעים 514255769

צורף

בקרות אשפה במסגרת 

אגף איכות הסביבהתוכנית הפרדה

אבי נוביק שחף תכנון 

מ"סביבתי בע

03-6355212153-363513 יהוד3דרך משה דיין 514225317

צורף

בקרות אשפה במסגרת 

אגף איכות הסביבהתוכנית הפרדה

  213הדובדבן ' רח56202252סגל יוסף

70300מיקוד 

08-921092108-9218655050-5442590

צורף

שילוט

אגף איכות הסביבה

5819003-681951603-6819516052-3703838 אזור 85. ד.ת512073065מ"בניה בע' בלאור עב

צורף

100

ג

1

אגף הנדסהבניה

5819003-681951603-6819516052-3703838 אזור 85. ד.ת512073065מ"בניה בע' בלאור עב

צורף

2'ג200

אגף הנדסה תשתיותכבישים  תשתית ופיתוח

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

5819003-681951603-6819516052-3703838 אזור 85. ד.ת512073065מ"בניה בע' בלאור עב

צורף

ביוב ניקוז ומים1'ג400

אגף הנדסה ביוב

 41שמואל הנגיד 514074350מ"ירום אור בע

רעננה

077-4209200077-4209201054-2288252

צורף

100

ג

1

אגף הנדסהבניה

153-524414149052-4414149ס"כפ' ב2רבקה גובר 514140433יוקרה.י.י

צורף

אגף הנדסהשיפוץ

אגף איכות הסביבהתברואה הדברת מזיקיםצורף054-4901628054-4901628 חולון235.ד.ת38496147אריאלי ברק

03-610282803-7526182 רמת גן1בוטינסקי 'ז512002130אורבינקס

צורף

בקרות אשפה במסגרת 

אגף איכות הסביבהתוכנית הפרדה

03-632060103-2456838052-2456838תמר נווה מונוסון511976318מ"גילדור איכות הסביבה בע

צורף

בקרות אשפה במסגרת 

אגף איכות הסביבהתוכנית הפרדה

רכש ואספקה' מחיצור ואספקת ריהוטצורף03-550370103-5503607 חולון13הסדנא 513481531מ" בע2003רהיטי פיטרו 

. ד. ת12    410יפיע 514830512מ"טיב עץ אבו חאטוםבע

5200 

1695500מיקוד

04-821297015346011339052-8240800

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

. ד. ת6החרושת 513833475מ"ספייס יט בע

2161

09-767877109-7662481052-6662061

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

מתחם ) 2שינלובסקי 511431975מ"ארגמן מתכת בע

(ארגמן

08-933288808-9332882050-5268972

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

ד . ת1דלית אל כרמל 513788034מ"נסיב חלבי בע

6727

04-839676115348396761052-6665667/8

צורף

אגף הנדסהאיטום מבנים1ב134

. ד. ת100בוטינסקי 'ז511088932מ"גולן תקשורת בע. א

3331

03-921070703-9210190052-2590356

צורף

מערכות כריזה

אגף ביטחון ובטיחות

03-561193903-5616312050-9019621א" ת24סעדיה גאון 510526106מ"סייט אנד סאונד חינוך בע

צורף

הפעלה של פרויקטים 

.חינוכיים בתחומים מגוונים

אגף החינוך

 אבן 1העצמאות 512201187מ"אדיוסיסטמס בע

יהודה

09-891449109-8914481054-2424854

צורף

עוסקים בתחום החינוך 

משולבי ,והרווחה 

עם - טכנולוגיות למידה 

מיקוד בפרויקטים בתחום 

אגף החינוךהבגרויות

 כפר 43רוטשילד 513470336מ"א דעת בע.י

סבא

077-5117073077-5117071052-7237123

צורף

מגישים לבגרות תלמידים 

עם הפרעות וקשיי לימוד

אגף החינוך

 חבל 17השקד 514194125מ"גרין פאוור סלושאנס בע

מודיעין

03-979100003-9792000052-2721126

צורף

מערכות ניהול אנרגיה 

ס ובמשולש הדרומי"בכפ

חשמל' מח

077-4460280077-4460282054-6135254 בית הלוי147. ד.ת514598762מ"גרינטופס אנרגיה בע

צורף

מערכות ניהול אנרגיה 

ס ובמשולש הדרומי"בכפ

חשמל' מח

שניידר אלקטריק ישראל 

מ"בע

054-6798757 קדימה1800. ד.ת511055329

צורף

מערכות ניהול אנרגיה 

ס ובמשולש הדרומי"בכפ

חשמל' מח

03-622477703-6855327054-7907267א" ת35גאולה 580482834פורום ישראלי לאנרגיה

צורף

מערכות ניהול אנרגיה 

ס ובמשולש הדרומי"בכפ

חשמל' מח

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

אס אם בי אי טי שילוב 

מ"מערכות תקשוב בע

 18נתיב השיירות 514640010

מזכרת בתיה

077-6001070077-4701769052-4888867

צורף

רשתות ,תקשורת מחשבים

אגף מחשוב ומערכות אלחוטיות ומערכות מידע

מידע

אגף איכות הסביבהמדבירצורף053-4241134ס" כפ13/9הרעות 40052011קובי מורד

דני ספרים הוצאה לאור 

מ"בע (2002)

. ד. ת27האשלגן 513332361

 קריית גת249

08-667010008-6882359050-4343712

צורף

פרויקט השאלת ספרים

אגף החינוך

09-374009609-3740098052-5406333 נתניה9שמואל הנציב 514268077מ"תולעת נתניה בע

צורף

פרויקט השאלת ספרים

אגף החינוך

אגף החינוךפרויקט השאלת ספריםצורף03-951841803-9518415052-2517763 אשדוד31החרושת 510018336מ"לוני כהן בע

 1961. ד. ת4הלהב 510810328מ"דוד רכגולד ושות חברה בע

חולון

03-559706003-5597061052-4574367

צורף

פרויקט השאלת ספרים

אגף החינוך

אגף החינוךפרויקט השאלת ספריםצורף8933117008-9331181050-7601416 יבנה3הירדן 512932252מ"בונוס הפצות בע. כ

חשמל' מחאנרגיהצורף054-4995280077-3179822054-4995280 קדימה3הגלעד 0-23968910אורי אביגד

 5/79עוזי נרקיס  67487330עמיאל עדי

4421503ס  "כפ

077-7947446077-6498484054-6177838

צורף

1'א131

אגף הנדסה בינוישיפוצים

  53שתולים משק 514769116מ"הילה מור תעשיות בניה בע

76280מיקוד  

08-673425608-6734256050-9777500

צורף

תחזוקת מבנים' מחשיפוצים

09-774884809-7748848054-4444754 רעננה4שלום עליכם 55024616שוורץ נועם

צורף

100

ג

1

אגף הנדסהבניה

09-774884809-7748848054-4444754 רעננה4שלום עליכם 55024616שוורץ נועם

צורף

1'א131

אגף הנדסה בינוישיפוצים

09-774884809-7748848054-4444754 רעננה4שלום עליכם 55024616שוורץ נועם

צורף

1'ב135

אגף הנדסה בינויהרחבת מבנים

ש מפעלי "מסגריית אור תע

מ"בע  (1999)מתכת 

ד .ת כנות הירוק ת.א512816976

 מיקוד 7012

7982500

08-859777708-9250741050-6972665

צורף

1'א111

עבודות ציבוריות' מחפיתוח חצרות

ש מפעלי "מסגריית אור תע

מ"בע  (1999)מתכת 

ד .ת כנות הירוק ת.א512816976

 מיקוד 7012

7982501

08-859777708-9250742050-6972665

צורף

1'ב130

אגף הנדסהבטונים בניית שלדים

ש מפעלי "מסגריית אור תע

מ"בע  (1999)מתכת 

ד .ת כנות הירוק ת.א512816976

 מיקוד 7012

7982502

08-859777708-9250742050-6972665

צורף

1'א150

אגף הנדסהקונסטרוקצית פלדה

 ראשון 17סחרוב 557865391סטודיו א

לציון

03-941284039412840054-6177838

צורף

דוברותחוברת עירונית

דוברותחוברת עירוניתצורף09-748301009-7419334054-8185278ס" כפ15/4אימבר 51401511יוסף כהן

0-77700679703-6491707054-6555467 מודיעין50נחל שניר 33185695מלין בת שבע

צורף

דוברותחוברת עירונית

דוברותחוברת עירוניתצורף258509-740440609-7404426050-5314516. ד. ת8הסדנא 512437617מ"סלמון מדיה בע

דוברותחוברת עירוניתצורף03-681296603-6812977050-2313870 תל אביב20הרצל 513252155מ"סטודיו עינהר בע

באומן בר ריבנאי אקספרט 

מ"בע (1999)

03-755275703-6122545050-8442759 רמת גן6החילזון 512859323

צורף

דוברותחוברת עירונית

רכש אספקה ומכרזים' מח
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

0-7325635630-775491259052-2898726א" ת7דרך השלום 514051895מ"חברת טבע הדברות בע

צורף

- אגף איכות הסביבההדברות

תברואה מונעת

א "מושב נורדיה ת35839612ירדני תמיר

396חלוקה 

054-6799312

צורף

אגף איכות הסביבה תחזוקת בריכה  אקולוגית

גנים ונוף' מח

גן שורק מיקוד 514721315מ"מיזומי בע

76865

03-965294103-9652941054-6454555

צורף

אגף איכות הסביבה תחזוקת בריכה  אקולוגית

גנים ונוף' מח

בריכות - מים שקטים

מ"אקולוגיות בע

.  ד.ת- פרדס חנה 51497791

1873

09-74260810-737287778050-2880064

צורף

אגף איכות הסביבה תחזוקת בריכה  אקולוגית

גנים ונוף' מח

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף03-5561223050-5760536' ב17עמק דותן 34395772אלפר טלי

חשמל' מחחשמלאות1א160צורף03-687807403-6878074050-5418288א" ת9בן חיל 514882034מ"עוצמת החשמל בע. ש.א

1080104-637523304-6375247050-8776699בית השיטה 29684198גיא פז- אגמית 

צורף

אגף איכות הסביבה בריכות אקולוגיות

גנים ונוף' מח

077-4412390054-4284627     56054-4284627מושב גבעת חן  514085349מ"ביוטי פיש בע

צורף

אגף איכות הסביבה בריכות אקולוגיות

גנים ונוף' מח

09-861511709-8615056050-5203200כפר מונש511580086מ"משקי מרגולין בע

צורף

אגף איכות הסביבה בריכות אקולוגיות

גנים ונוף' מח

   נצרת 1 הגביש 513765263מ"נגריית סאיג בע

עילית

04-656593404-6467316050-2418777

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

052-3031600  חולון8מטולה 0-24861817בוזגלו דוד

צורף

רישוי עסקים ' מחמדביר

ותברואה

רכש ואספקה' מחיצור ואספקת ריהוטצורף9508-803400008-8034040050-9488511תימורים  0-50683754בן אריה גיל

09-741493009-7414387050-6504058 כפר סבא11ק 'קורצ0-54001540כהן שלום

צורף

תחזוקת מבנים' מחעבודות מסגרות

תחזוקת מבנים' מחעבודות מסגרותצורף09-744024409-7676350052-2519962 כפר סבא6רמז 0-54765359דאוד יואב

 1/29קדושי קהיר 0-58710922קדמי שמעון

חולון

03-559756203-5580692050-7589393

צורף

תחזוקת מבנים' מחעבודות מסגרות

 שדי 228השעורה 0-79380267קדוש יצחק

חמד

09-765616109-7654477050-5306699

צורף

תחזוקת מבנים' מחעבודות מסגרות

- מ "גוטסמן ובניו החזקות בע

שוק העיר

03-750354503-6540393052-5619882 חולון2המנור 0-515121630

צורף

אספקת מצרכי מזון

רכש ואספקה' מח

עמק האלה 0-512017989מ"יינות ביתן בע

מודיעין250

08-919997208-9199983

צורף

אספקת מצרכי מזון

רכש ואספקה' מח

 ראשון 15103.  ד.ת0-520022732מ"שופרסל בע

לציון

03-9481241055-8807201

צורף

אספקת מצרכי מזון

רכש ואספקה' מח

לניהול ' א ויקטורי חב.ב.א

מ"ואחזקות בע

08-867499408-8674207050-2191470 יבנה3שידלובסקי 511769499

צורף

אספקת מצרכי מזון

רכש ואספקה' מח

די איי ויי ישראל שיווק 

מ"והדרכה בע

 קדימה 13המתכת 514386622

צורן

09-788165309-8627383

צורף

אספקות חומרי בנין

רכש ואספקה' מח

הום סנטר עשה זאת בעצמך 

מ"בע

03-9687800054-9900458צ" ראשל7טוליפמן 520038480

צורף

אספקות חומרי בנין

רכש ואספקה' מח

  כפר 74הר תבור  65582074אליעזר גרוס שירותי מוזיקה

סבא

767523715397675237052-2533927

צורף

תרבות אירועים הגברה ותאורה

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 41עמוד
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

 הוד 3/1אסף הרופא 9285081אגמי שאול- כוכבי העמק 

השרון

7400911052-3877852

צורף

תרבות אירועיםהגברה ותאורה

תרבות אירועיםהגברה ותאורהצורף04-862022204-8672911  חיפה8חלץ  510641608מ"קילים ובניו בע

 אור 17קופולוביץ  513053181מ"גבאי הגברה ותאורה בע

עקיבא

04-636052004-6361961054-8155333

צורף

תרבות אירועיםהגברה ותאורה

מ .מור קול הגברה ותאורה א

מ"בע

052-354544403-5357921054-5595595 גני יהודה11הוורדים 514539444

צורף

תרבות אירועיםהגברה ותאורה

רכש ואספקה' מחאספקות חומרי בניןצורף09-765694809-7669355052-3707080ס" כפ10המנופים 512030032מ"מרכז לב השרון בע

יו סנטר עשה זאת בעצמך 

מ"בע

09-765516009-7664814050-8106610ס" כפ5דרך המוביל 511423634

צורף

אספקות חומרי בנין

רכש ואספקה' מח

תרבות אירועיםמערכת הגברה ותאורהצורף09-766076009-7660760054-4530146ס" כפ9/10יחזקאל 303964423בוריס שניידרמן

09-861500109-8850016052-8882608 בית יצחק10התמרים 514549344מ"ממאיק מהנדסים בע

צורף

תחזוקת מבנים' מחתיאום ופיקוח הנדסי

אגף תרבותמערכת הגברה ותאורהצורף08-610592308-6105923054-3130633 אשדוד44רוטשילד 515606259ויס חסון מורן

אגף תרבותמערכת הגברה ותאורהצורף09-740544209-7405442052-3355366 הוד השרון32לוטם 514764109מ"אגמי מערכות קול בע

אגף תרבותמערכת הגברה ותאורהצורף050-768867009-7746074050-7688670 רעננה57שפינוזה 37101771איציק מולדובן

אגף תרבותמערכת הגברה ותאורהצורף03-5599754052-3430958  חולון15יריחו 65225567שוורץ ריכרד

מנהלת הפארקבריכות אקולוגיותצורף052-433779503-7608888052-3215899 נתניה16פינס 300750569אקווה פרוג- חלמי עודד 

אגף הנדסה בינוימערכות שמעצורף054-5351480support@zik-it.com054-5351480 רעננה4שיזף 515223691מ"זיקית אף בע

מרכז ישראלי - מהלב

מ"לנגישות בתקשורת בע

03-7180310mor@mehalev.com054-2079005א" ת155יגאל אלון 512558230

צורף

מערכות שמע

אגף הנדסה בינוי

אגף הנדסה בינוימערכות שמעצורף03-7931958litaf@medor.co.il03-7931958א" ת6מיטב 511340887מ"מדטכניקה אורתופון בע

אגף הנדסה בינוימערכות שמעצורף073-2593173052-2257322 חיפה1נתיב האור 512820721מ"סנובה ישראל בע

אגף הנדסה בינוימערכות שמעצורף03-5268101medton@medton.co.il054-5242628א" ת51בן יהודה 511092033מ"מדטון בע

  054-3442744 עין החורש2הגנים 515075455מ"אודיוקר תקשורת בע

מזכירה

omri@audiocare.co.il050-2300900 

צורףעומרי

מערכות שמע

אגף הנדסה בינוי

  קיבוץ 148. ד.ת515791887מ"גוד באז בע

גליל ים

03-6876593zaks@d-z.co.il052-3277740

צורף

חוברת עירונית חודשית 

זמן איכות

דוברות

03-9045577dudi@solanprinting.co.iת" פ7משה שוולב 511485575מ"סולן הדפסות בע

l

054-2430460

צורף

חוברת עירונית חודשית 

זמן איכות

דוברות

shlomi@advolce.co.il050-7900797ס" כפ4יוחנן הסנדלר 51476156שלומי פרסום והפקה. ת

צורף

חוברת עירונית חודשית 

זמן איכות

דוברות

 בני 20בר כוכבא 511150161מ"רקוטקס בע

ברק

03-5781991office@rakotex.co.il054-4514667

צורף

וילונות

רכש ואספקה' מח

03-6872763vilonot@s-landau.com053-5371824  תל אביב42הרכבת 25048612לנדאו יצרני וילונות. ש

צורף

וילונות

רכש ואספקה' מח

7673003henryltd2015@gmail.co כפר סבא6ש "התע515220986מ"וילונות הנרי בע

m

058-7894194

צורף

וילונות

רכש ואספקה' מח

052-8388791sundecor.il@gmail.com052-8388791 רעננה18המלאכה 306566472סאן דקור

צורף

וילונות

רכש ואספקה' מח

רכש ואספקה' מחוילונותצורף08-9135922yaron@avizar.co.il054-6798202צ" ראשל42בן צבי 513695924מ"גלובל דומוס ישראל בע

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 42עמוד
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

סיוון ורדיקה 079-5551636 ירושלים15האמן 513770669רמי לוי

<sivan.v@rami-

levy.co.il>

054-2077311

צורף

רשת מזון

רכש ואספקה' מח

 9השר חיים שפירא 513844365מ"לריהוט בע' ריהוטק חב

צ"ראשל

03-9613455gali@attias.co.il054-3050201

צורף

יצור ואספקת ריהוט

רכש ואספקה' מח

אגם בקרה ניטור ושליטה 

מ"בע

-8851356info@agam קדימה2האופה 513639773

control.com

052-8192525

צורף

הפארק העירוניראשי מערכת להשקייה

-052-   לירן08-6474747isranet@netafim.comא" ת10דרך השלום 513769091מ"נטפים בע

5017470        052-

צורף  -5014614

הפארק העירוניראשי מערכת להשקייה

Liran.yaniv@netafim.cמ"נטפים בע

omצורף

אקווה מערכות ניהול 

מ"תשתיות בע

 - 09-9616000asafh@aqualtd.co.il054-4964664ראש העין515084077

צורף050-5594872אורן 

הפארק העירוניראשי מערכת להשקייה

אקווה מערכות ניהול 

מ"תשתיות בע

hadar@aqualtd.co.il

צורף

        08-9320400g.h@hagarin.co.il054-6752431 יבנה2נחל חריף 510356876מ"הגרעין בע

  054-6752477 

צורףאילן

הפארק העירוניראשי מערכת להשקייה

רכש ואספקה' מחוילונותצורף08-6882244duduraz7@gmail.com054-7788662גת.  ק53כיכר פז 24009300רז דודו

7653993henig8@gmail.com052-2709519ס" כ8שועלי שמשון 54059795הניג יצחק

צורף

ציוד טכני

רכש ואספקה' מח

08-9435258maximka6@walla.com050-6698800 יבנה8העמל 67923417מתכת' החזקה עב. ש.מ

צורף

אגף הנדסה בינוי מתכת ופלדה' עב

ופיתוח

052-3577501052-3577501 רמת גן1אלוף דוד 38149589זגדון איתי

צורף

אגף איכות הסביבה הדברה

ניקיון' מח

03-5738882noY@ne-laba.com054-2404608   צור יגאל6צור  513399733לבה בעמ. ע.נ

צורף

אגף איכות הסביבה מתקני משחק

גנים ונוף' מח

   050-7666615ס" כפ24הראשונים 0-39126226שי שרעבי

050-7666915

esh-

hadbarot@gmail.com

050-7666915

צורף

הדברה

אגף איכות הסביבה

fixhadbarot@gmail.co כפס40עמנואל זמיר 0-22916076דניאל משה

m

050-8352222

צורף

הדברה

אגף איכות הסביבה

 בית 438התאנה 0-33452004טל ויינברג

אריה

076-5437973talwienberg@yohoo.co

m

050-586282808

צורף

הדברה

אגף איכות הסביבה

אגף איכות הסביבהניקיוןצורף03-9248225swalta77@gmail.com054-3003725א" ת32בן יהודה 515686210מ"אלפא בע. ס.ג

רכש ומכרזים' מחכיבודצורף09-7666310052-8108988052-8108988ס" כפ11התוכנה 514575141מ"שירת הפארק בע

רכש ומכרזים' מחכיבודצורף09-9796080liam01090@walla.co.il050-7700164כצנלסון קניון ערים515904902(רולדין)מ "קפה לילך בע

רכש ומכרזים' מחכיבודצורף072-2405209c.Finance1@biscotti.co.il03-5704015 בני ברק67הירקון 513707752מ"ביסקוטי בע. א

גליס דברים שאבא שלי אופה 

מ"בע

514243294

ס" כפ20ש "התע

09-7670133galisbakery.events@gmail.

comרכש ומכרזים' מחכיבודצורף

מ  "קייק סנטר בע. ר.ש

(מרכז העוגות)

513722249

ס" כפ54רוטשילד 

072-3256082

ransasson30@gmail.com>054-6911136רכש ומכרזים' מחכיבודצורף

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 43עמוד
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סבא- עיריית כפר 

רכש אספקה ומכרזים' מח

ספקים/רשימת קבלנים

להשתתפות במכרז זוטא

רכש ומכרזים' מחכיבודצורף058-6614377orders@cindys.co.il052-6614377  רעננה4שביל הזהב 0-16018254סינדי ברנר

רכש ומכרזים' מחכיבודצורף09-7738388acc@artaste.co.il052-3562051ס" כפ24ש "התע515242659מ"ארטייסט  אירועים בע

רכש אספקה ומכרזים' מח

44 מתוך 44עמוד
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