
מאגר קבלנים

תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר

1
אלגבסי - 

הנדסה בע"מ

מושב תלמים           
      ,08-6895598

057-7207710
פיתוח חצרות, שבילים ומדרכות, גידור ומקומות חניה, קונסטרוקציות 

פלדה.

1
א.מ. לנגרמן – 
הנדסת חשמל

אבני חפץ                 
קבלן עבודות חשמל050-3400039

1

א.שמש חברת 
שמירה 
ואבטחה

קריית מלאכי,              
         ,08-8581999

050-5333327
מערכות מתח נמוך: מערכות אחזקה ופריצה, מערכות גילוי אש, שרותי 

מוקד ואזעקות, מערכות כריזה, נקיון, התקנת מצלמות

אוריאל חיים1

אשקלון,                   
      ,08-6718301

052-2322062
עבודות שיפוצים, חשמלאות, מתקני תברואה ובורות שופכין (אינסטלציה 

סניטארית)

1

אייל ישר בע"מ 
פיזור אספלט 

ופיתוח
08-6724805,               
כבישים תשתית ופיתוח - עבודות אספלט, מסועות ובטון050-3334422   

1

אסף 2001 
עבודות עפר 

וכבישים בע"מ

מושב ניר ישראל      
      ,08-6727567

052-2449911

פיתוח חצרות, שבילים ומדרכות, גידור ומקומות חניה, עפר, חיצוב, פיצוץ 
וקידוח, עבודות אספלט, מסועות בטון, הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים, הנחת 

צינורות, תיעול וביוב

1

גיל תייר 
אספקת חול 

ואחזקת גנים 
בע"מ

הברוש 136, מושב 
נווה ימין                       

      ,09-7653934   
054-7704277

עפר, חיצוב ופיצוץ, פיתוח חצרות (שבילים, מדרכות, גידור ומקומות 
חניה), עבודות אבן וחיפוי עץ, מתקני משחק ותחזוקה, עבודות אספלט

1
דרך חדשה 

בתנועה

היצירה 6, ראש העין 
     ,03-9031866

057-8522248

פיתוח ייצור שיווק והתקנת אביזרי בטיחות לכביש ובצביעת כבישים 
וחניונים. שירותים מתחום התעבורה, תכנון ואישור הסדרי תנועה, הכוונת 

תנועה באתרי עבודה, אספקה והתקנת מעקות בטיחות, ביצוע עבודות 
סימון וצביעת כבישים, חניונים, מחיקת והסרת צבע לסימון כבישים 

וגרפיטי, ייצור אספקה והתקנה של מוצרים סולריים (עיני חתול, תמרורים, 
רמזורים ותארוה סביבתית). שילוט עילי, שילוט בחריטה, CNC, תלת 

מימד, פולט אור, שילוט פנים ורחובות, תאורת אינדוקציה, מוצרים 
משלימים כגון עמודים גמישים, מעצורי חניה, פסי האטה...

ח"י גידור בע"מ1

באר טוביה               
       ,08-8581770
      ,08-8506597

גידור052-8744285



חשמל ארז1
 קיבוץ ,050-6407487

עבודות חשמל, מצלמות אבטחה, אזעקותגלאון

1
יוסף עציון 

לפיתוח בע"מ

אשקלון 6737177, 
              ,6731830

050-5337199

עבודות עפר, שיפוצים, כלונסאות וקידוחים, בניית שלדים, איטום מבנים, 
דריכת בטון באתר, פיתוח חצרות, הרחבת מבנים, בנייה טרומית, 
קונסטרוקציות פלדה, חשמלאות, מתקני מיזוג אויר, מתקני הסקה 

וחימום, מתקני קירור, מעליות ומדרגות נעות, מתקני תברואה ובורות 
שופכין, מתקני אנרגיה סולארית, מיכלים טרומיים, בריכות מים, עפר, 

חיצוץ, פיצוץ וקידוח, מסועות בטון, הנחת קווי תקשורת, הנחת קווי חשמל, 
הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים, תאורת כבישים ורחובות, התקנת רמזורים, 

הנחת צינורות ותעלות ביוב

1

יורם עזריה 
עבודות עפר 
סלילה ופיתוח

אשקלון 6710850, 
054-7720090

כבישים תשתיות ופיתוח, עפר חיצוב, פיצוץ וקידוח, עבודות אספלט, 
מסועות בטון, הנחת קווי תקשורת, הנחת קווי חשמל, הנחת קווי ביוב, 

ניקוז וביוב, תאורת כבישים ורחובות

ליאור סיף1
מושב אורות          

מתקני מיזוג אוויר ומתקני קירור050-5293757

מזון דוד1
הבנים 13, אשקלון      

שיפוצים, גדרות בטחון, שירותי חשמל, תאורת בטחון052-8728246

1
מסיעי שקמים 

בע"מ

קריית מלאכי,              
         ,08-8505050

חברת הסעות052-3884888

1

משה כהן 
פיקוח הנדסי 

בע"מ

קיבוץ נחשון            08-
-050     ,9278687

8674645

היהול ופיקוח על פרוייקטים הנדסיים, תכנון אדריכלות, תכנון 
קונסטרוקציה, תכנון תברואה ואינסטלציה, תכנון נגישות מתנ"ס ושירות, 

הכנת כתבי כמויות ומסמכי מכרז

נסים חלבי ובניו1

דלית אל כרמל            
         ,04-8396761
איטום מבנים052-6665667/8/9


