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 27.7.21מעודכן לתאריך 
 78882סימוכין: 

 רשימת קבלנים /ספקים של המועצה המקומית ראש פנה 
 

 בניה כללית: תחום
 -ג 011: סיווג קבלני

 * הרשימה בסיווג זה מסודרת לפי סדר תוצאות ההגרלה
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-ג 288 בניין ופיתוח בע"מ –נביל נסור  .2
 2-ג 288 אנטולי פאסיצניאק .7
 7-ג 288 הנדסת בניין –נאטור אשרף  .3
 7-ג 288 בדר שעבאן .4
 2-ג 288 אמקו ים בע''מ .1
 2-ג 288 דקל הנדסה גרמה דקל .6
 7-ג 288 חי גל מהנדסים קבלנים בע"מ .2
 2-ג 288 סלייח וסים .8
 2-ג 288 רוברט אוחנה בע"מ . 9

 3-ג 288 רומנו אפרים בע"מ .28
 4-ג 288 ג. עומר הנדסה מתקדמת בע"מ .22
 3-ג 288 ש.ב. סופר בניה פיתוח והשקעות בע"מ .27
 2-ג 288 ח.י.ב.י יזום וניהול פרויקטים בע"מ .23
 2-ג 288 דרדרי אליאב . 24
 7-ג 288 מועלם נעים ובניו בע"מ .21
 2-ג 288 א.י.מ.א.ל מהנדסים בע"מ                   .26
 2-ג 288 ראז חקלאות אחזקות ופיתוח בע"מ .22
 7-ג 288 חליחל עבדאללה .28
 2-ג 288 מארון אמטאנס .29
 2-ג 288 בע"מ 3888ישרא מרין ייצור מבנים  .78
 2-ג 288 ארז בוני הגליל -אהרון עזר שמעון  .72
 4-ג 288 מרדכי ישראל הנדסה ובניין בע"מ .77
 2-ג 288 מגבי בן שטרית בניה בע" .73
 3-ג 288 רק טל בניין ופיתוח .74
 2-ג 288 רוני סיידא .71
 2-ג 288 אלהאדי הנדסה ופרויקטים בע"מ .76
 1-ג 288 רושרוש מ.פ בנין ופיתוח בע"מ .72
 2-ג 288 מודן שושן בניה ופיתוח בע''מ .78
 2-ג 288 אבוריא סאמר שירותי הנדסה .79
 7-ג 288 אימפקס מהנדסים בע"מ .38
 2-ג 288 מ. חליל בע"מ .32
 2-ג 288 א.א. בהא בע"מ .37
 2-ג 288 ע. קובטי בע"מ .33
 X סאיד אבו ראס .34
 X פלגג גמלא בע"מ .31
 X א. ברזילי .36
 X ש.מ. שביט בע"מ .32

 
 :תושבי מקום

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 2-ג 288 משה ביטון .2
 X יצחק בן נעים .7
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 כבישים, תשתיות ופיתוח: תחום

 -ג 011: סיווג קבלני
 דרת לפי סדר תוצאות ההגרלה* הרשימה בסיווג זה מסו

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 4-ג 788 חליחל עבדאללה .2
 7-ג 788 א.י.מ.א.ל מהנדסים בע"מ                   .7
 2-ג 788 דרדרי אליאב .3
 2-ג 788 חברה לחפירות וחציבה בע"מ –עפרת  .4
 2-ג 788 דקל הנדסה גרמה דקל .1
 7-ג 788 בניין ופיתוח בע"מ –סור נביל נ .6
 2-ג 788 בדר שעבאן .2
 2-ג 788 רוני סיידא .8
 7-ג 788 ראז חקלאות אחזקות ופיתוח בע"מ .9

 2-ג 788 ח.י.ב.י יזום וניהול פרויקטים בע"מ .28
 1-ג 788 מרדכי ישראל הנדסה ובניין בע"מ .22
 2-ג 788 אלהאדי הנדסה ופרויקטים בע"מ .27
 1-ג 788 ושרוש מ.פ בנין ופיתוח בע"מר .23
 4-ג 288 ג. עומר הנדסה מתקדמת בע"מ .24
 4-ג 788 חי גל מהנדסים קבלנים בע"מ .21
 2-ג 788 מודן שושן בניה ופיתוח בע''מ .26
 2-ג 788 אבוריא סאמר שירותי הנדסה .22
 2-ג 788 אימפקס מהנדסים בע"מ .28
 2-ג 788 מ. חליל בע"מ .29
 2-ג 788 א.א. בהא בע"מ .78
 2-ג 788 עבוד יוסף .72
 3-ג 788 ע. קובטי בע"מ .77
 X ופיתוחקבלן בניין  –סאיד אבו ראס  .73
 X סימוני הצפון .74
 X ש.מ. שביט .71

 
 ביוב, ניקוז מים: תחום

 -ג 011: סיווג קבלני
 * הרשימה בסיווג זה מסודרת לפי סדר תוצאות ההגרלה

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 2-ב 488 בדר שעבאן .2
 4-ב 488 מרדכי ישראל הנדסה ובניין בע"מ .7
 2-ב 488 ה גרמה דקלדקל הנדס .3
 2-ב 488 חברה לחפירות וחציבה בע"מ –עפרת  .4
 2-ב 488 דהאן מאיר .1
 2-ב 488 ח.י.ב.י  יזום וניהול פרויקטים בע"מ .6
 2-ב 488 בניין ופיתוח בע"מ –נביל נסור  .2
 3-ב 488 רושרוש מ.פ בנין ופיתוח בע"מ .8
 2-ב 488 ראז חקלאות אחזקות ופיתוח בע"מ .9

 2-ב 488 ג. עומר הנדסה מתקדמת בע"מ .28
 1-ב 488 חי גל מהנדסים קבלנים בע"מ .22
 2-ב 488 דרדרי אליאב .27
 2-ב 488 רוברט אוחנה בע"מ .23
 4-ב 488 חליחל עבדאללה .24
 4-ב 488 בניה ופיתוח בע''מ מודן שושן .21
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 2-ב 488 אבוריא סאמר שירותי הנדסה .26
 2-ב 488 ים בע"מאימפקס מהנדס .22
 7-ב 488 "ממ. חליל בע .28
 7-ב 488 ע. קובטי בע"מ 29
 X בע"מש.מ שביט  .78

 
 

 חשמלאות: תחום
 -א 061: סיווג קבלני

 * הרשימה בסיווג זה מסודרת לפי סדר תוצאות ההגרלה
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-א 268 בנימין שלום .2
 4-א 268 חשמל נצרת מלאכה ומסחר בע"מ .7
 2-א 268 חשמל אליאס .3
 2-א 268 ור יצחק טייב בע''ממ .4
 2-א 268 חשמל מאור –יעקב עמרוסי  .1
 1-א 268 ( חשמל ובקרה בע"מIPIאי.פי.אי ) .6
 2-א 268 בן חור יוסף הנדסת חשמל .2
א.מ.י עבודות חשמל איתן מועלם ושות'  .8

 בע"מ
 3-א 268

 X סינוס החשמל .9
 X בע''מ 288רמי  .28

 
 :תושבי מקום

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
ות חשמל פיקוד עבוד –טל את זמיר  .2

 ובקרה בע"מ
 2-א 268

 X גרמן אלכס ובנו בע"מ .7
 X נקאש עדנה .3
 

 מתקני מיזוג אויר: תחום
 -ב 071: סיווג קבלני

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-ב 228 ענק המזגנים שאקיר רפאל  .2
 2-ב 228 שירות הוגן חיפה תכנון וביצוע בע''מ  .7
 2-ב 228 השירות הרצל פרי בע''מ מרכז  .3
 3-ב 228 צ.מ.ב הנדסת מיזוג אוויר בע''מ  .4
 1-ב 228 אלקטרה בע''מ  .1
 2-ב 228 טרמדור בע"מ .6
 X טלי תעשיות פח .2
 X בונן קור בע''מ .8
 X קירור מגדל בע"מ .9

 
 :תושבי מקום

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 2-ב 228 ניבא מעוף יזמות וטכנולוגיה בע"מ .2
 X נקאש עדנה .7
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 הנחת קוי תקשורת: תחום
 -א 001: סיווג קבלני

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 3-א 748 ( חשמל ובקרה בע"מIPIאי.פי.אי ) .2
 2-א 748 בן חור יוסף הנדסת חשמל .7
 2-א 748 דהאן מאיר .3
 2-א 748 חברה לחפירות וחציבה בע"מ –עפרת  .4
 1-א 748 אלקטרה בע''מ  .1
א.מ.י עבודות חשמל איתן מועלם ושות'  .6

 בע"מ
 2-א 748

 
 הנחת קוי חשמל: תחום

 -א 051: סיווג קבלני
 

 
 
 
 
 
 
 

 תאורת כבישים ורחובות: תחום
 -א 071: סיווג קבלני

 
 
 
 
 
 
 

 מתקני קירור: תחום
 -ב 070: סיווג קבלני

 
 
 
 

 :תושבי מקום
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-ב 227 ניבא מעוף יזמות וטכנולוגיה בע"מ .2

 

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 2-א 718 ( חשמל ובקרה בע"מIPIאי.פי.אי ) .2
 2-א 718 בן חור יוסף הנדסת חשמל .7
 1-א 718 חברה לחפירות וחציבה בע"מ –עפרת  .3
 1-א 718 אלקטרה בע''מ  .4
א.מ.י עבודות חשמל איתן מועלם ושות'  .1

 בע"מ
 7-א 718

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 1-א 728 ( חשמל ובקרה בע"מIPIאי.פי.אי ) .2
 2-א 728 בן חור יוסף הנדסת חשמל .7
 2-א 728 חברה לחפירות וחציבה בע''מ  -עפרת .3
 2-א 728 אלקטרה בע''מ  .4
א.מ.י עבודות חשמל איתן מועלם ושות'  .1

 בע"מ
 2-א 728

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 2-ב 227 הרצל פרי בע"מ –מרכז השירות  .2
 2-ב 227 אלקטרה בע''מ  .7



 \\srv2008\temp\ועדת \ועדות מועצה\לשכת ראש המועצה\מועצה מקומית ראש פינה
 doc.78882\רשימת הקבלנים\מכרזים

 קונסטרוקציות פלדה )מסגרות(: םתחו
 -א 051: סיווג קבלני

 
 
 
 

 :תושבי מקום
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 X אלמוג פרויקטים מ.א. בע"מ .2
 X ץ' לוי )ליבה(ברקובי .7
 X טחן מורגנטל גל  .3
 X יורם פרנדיאן .4
 

 שיפוצים: תחום
 -א 030: סיווג קבלני

 
 
 
 
 
 

 :תושבי מקום
 קיים רישיון )סיווג( קבלן/ספקשם חברה/ מס"ד

 2-א 232 ספי ע.ג.י. בע"מ )גיל פרנקנשטיין( .2

 
 הרחבת מבנים: תחום

 -ב 035: סיווג קבלני
 

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 2-ב 231 אסולין שמעון .2

 
 עפר, חיצוב, פיצוץ וקידוחים: תחום

 -ב 001: סיווג קבלני
 

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 2-ב 728 דהאן מאיר .2
 2-ב 728 חברה לחפירות וחציבה בע"מ –עפרת  .7
 2-ב 728 בניה ופיתוח בע''ממודן שושן  .3
 X קבלן בניין ופיתוח –סאיד אבו ראס  .4

 
 
 
 
 

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 2-א 218 מסגריית הגליל –יגאל זכאי  .2
 2-א 218 אלקטרה בע''מ  .7

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-א 232 אסולין שמעון  .2
 2-א 232 בנימין שלום .7
 X קבלן בניין ופיתוח –סאיד אבו ראס  .3
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 עבודות אספלט: תחום
 -ב 001: סיווג קבלני

 
 ן )סיווג(קיים רישיו שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-ב 778 דהאן מאיר .2
 2-ב 778 בניה ופיתוח בע''ממודן שושן  .7
 X קבלן בניין ופיתוח –סאיד אבו ראס  .3

 
 

 הנחת קוי ביוב, ניקוז ומים: תחום
 -ב 061: סיווג קבלני

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-ב 768 דהאן מאיר .2
 1-ב 768 אלקטרה בע''מ  .7
 
 

 מתקני הסקה וחימום: תחום
 -ב 070: סיווג קבלני

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-ב 222 אפוטה ציון .2
 1-ב 222 אלקטרה בע''מ  .7
 

 :תושבי מקום
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-ב 222 ניבא מעוף יזמות וטכנולוגיה בע"מ .2
 

 רואה ובורות שופכין )אינסטלציה סניטרית(מתקני תב: תחום
 -א 091: סיווג קבלני

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-א 298 אפוטה ציון .2
 1-א 298 אלקטרה בע''מ  .7
 

 הנחת צינורות: תחום
 -א 001: סיווג קבלני

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-א 428 חליחל עבדאללה .2
 2-א 428 רוברט אוחנה בע"מ .7
 2-א 428 עבוד יוסף .3
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 תיעול וביוב: תחום

 -א 001: סיווג קבלני
 

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 2-א 478 חליחל עבדאללה .2
 2-א 478 חברה לחפירות וחציבה בע"מ –עפרת  .7
 
 

 משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה: תחום
 -ב 511: סיווג קבלני

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 3-ב 188 חליחל עבדאללה .2
 3-ב 188 חי גל מהנדסים קבלנים בע"מ .7
 2-ב 188 מרדכי ישראל הנדסה ובניין בע"מ .3
 3-ב 188 בניה ופיתוח בע''ממודן שושן  .4
 4-ב 188 אלקטרה בע''מ  .1

 
 בניה טרומית: תחום

 -ג 001: סיווג קבלני
 

 קיים רישיון )סיווג( ם חברה/קבלן/ספקש מס"ד
 3-ג 248 בע"מ 3888ישרא מרין ייצור מבנים  .2
 2-ג 248 אמקו ים בע''מ .7
 

 עפר, חיצוב, פיצוץ: תחום
 -א 001: סיווג קבלני

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 7-א 228 חברה לחפירות וחציבה בע"מ –עפרת  .2
 2-א 228 אלקטרה בע''מ  .7
 X ליצי אליהב .3
 

 :תושבי מקום
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 X בע"מ 2984מובילי ראש פנה עבודות עפר  .2
 

 כלונסאות וקידוחים: תחום
 -א 001: סיווג קבלני

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-א 278 חברה לחפירות וחציבה בע"מ –עפרת  .2
 X קבלן בניין ופיתוח –סאיד אבו ראס  .7
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 בטונים, בניית שלדים: תחום

 -ב 031: סיווג קבלני
 

 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 2-ב 238 חברה לחפירות וחציבה בע"מ –עפרת  .2
 2-ב 238 אלקטרה בע''מ  .7

 
 

 עבודות אבן וחיפוי חוץ: תחום
 -ב 030: סיווג קבלני

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק דמס"

 2-ב 237 חברה לחפירות וחציבה בע"מ –עפרת  .2
 2-ב 237 אלקטרה בע''מ  .7
 

 איטום מבנים: תחום
 -ב 030: סיווג קבלני

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 2-ב 234 פאדל חלבי ובניו בע''מ .2
 2-ב 234 נסיב חלבי בע''מ  .7
 2-ב 234 בע"מ 2984איטומקס  .3
 2-ב 234 נעאמנה פאוזי .4
 X קבוצת שמעון שירותים לאיטום .1
 

 :תושבי מקום
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 X נקאש עדנה .2
 

 תפיתוח חצרו: תחום
 -א111 סיווג קבלני: 

 
 
 
 

 
 מעליות ומדרגות נעות: תחום

 -ב 081סיווג קבלני: 
 

 
 

 
 
 

 מס"ד

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק

 2-א 222 ע''מ אלקטרה ב .2
 2-א 222 קל רם יעקובוביץ בע''מ .7

 מס"ד

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק

 1-ב 288 אלקטרה בע''מ  .2



 \\srv2008\temp\ועדת \ועדות מועצה\לשכת ראש המועצה\מועצה מקומית ראש פינה
 doc.78882\רשימת הקבלנים\מכרזים

 
 מתקני אנרגיה סולרית : תחום

 -א 090סיווג קבלני: 
 

 
 

 
 התקנת רמזורים : תחום

 -א 081סיווג קבלני: 
 

 
 
 

 
 מתקני משחקים/כושר/ריצוף גומי/ריהוט רחוב/הצללות/דשא סינטטי/גינון: תחום

 X :סיווג קבלני
 

 שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 א.ד מתקני משחק בע''מ  .2
 פתרונות חיפוי בע"מ –גרין פוינט  .7
 עמית תשתיות ריהוט רחוב וגן בע''מ  .3
 עבודות גינון פיתוח ואחזקה בע"מ –אופיר כהן  .4
 שעשועים וספורט בע''מ .1
 

 מערכות סינון, צנרת ומכונות לבריכות שחיה: תחום
 X: יסיווג קבלנ

 
 שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 יורופולס פרויקטים בע"מ .2
 זיו א.י. בריכות שחיה בע"מ  .7
 

 ריהוט וציוד משרדי: תחום
 X: סיווג קבלני

 
 שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 בקאי ע''מ .2
 אלהאדי הנדסה ופרויקטים בע"מ )נגריה( .7
 בע"מ 2924קרביץ  .3
 קוב קסטרו(בע''מ )יע 7828ק.סקטור ריהוט  .4
 ברודווי תעשיות נייר בע"מ .1
 אופיס דיפו ישראל .6
 בונן קור בע''מ .2
 קומפקטוס אגש"ח בע"מ .8
 נגריית קדאדו בע''מ  .9

 טכנו שלמה בע"מ .28
 

 מס"ד

 
 )סיווג(קיים רישיון  שם חברה/קבלן/ספק

 4-א 292 אלקטרה בע''מ  .2

 מס"ד

 
 קיים רישיון )סיווג( שם חברה/קבלן/ספק

 2-א 788 ( חשמל ובקרה בע"מIPIאי.פי.אי ) .2
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 שילוט ותמרור: תחום
 X: סיווג קבלני

 
 שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 מור שלטי איכות בע"מ .2
 ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט בע"מ .7
 שה בתנועהדרך חד .3
 פולקובסקי בע''מ  .4
 סימוני הצפון בע"מ .1

 
 מיחשוב: תחום

 X: סיווג קבלני
 

 שם חברה/קבלן/ספק מס"ד
 קיו אי אס בע"מ .2
 פורום מערכות ומחשבים ואלקטרוניקה בע''מ  .7
 אי. פי. גרופ בע''מ  .3
 כלבו למחשב צפת ג'רבי .4
 אול אין טרייד ישראל בע"מ .1
 נס מטח בע"מ .6
 בע''מ חברת לידאיט .2
 י.ד. להב מחשבים בע"מ .8
 

 :תושבי מקום
 שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 גבי לוי .2
 
 

 כללי: תחום
 X: סיווג קבלני

 
 תחום שם חברה/קבלן/ספק מס"ד

 חקירות ומעקבים מקור חקירות –אורן אסל  .2
 אספקת חומרי חשמל סיטונאות שיווק חומרי חשמל בע"מ –א.ס. לוי  .7
 פיקוח בניה סה אזרחית בע"מעג'אוי הנד .3
 ספקים בלבד מרכז ארצי לאינסטלציה בע"מ –גיגי  .4
 תכנון חשמל מהנדסים יועצים בע"מ –ניר זיידנפונדן  .1
 תכנון חשמל קלינפלץ הנדסה בע"מ .6
2. 

 אורן אקוסטיקה בע"מ
תקרות אקוסטיות, פרקטים, 

שטיחים, גבס, וילונות, דלתות 
 הרמוניקה

 פוני לתאורה וחשמלהמרכז הצ .8
מכירת אביזרים וציוד חשמל 

 ומאור
 פיקוח בניה ניהול ליווי ופיקוח בנייה -דורטל .9

 הגברה ותאורה א.ב נועם אלקטרוניקה בע''מ  .28
עיבוד מתכת וייצור מוצרי  אי.אם. שגב תעשיות בע''מ  .22

 מתכת לתעשיות שונות /ריהוט
 צילום ועריכת סרטים יגאל פרידמן .27
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 מיפוי, מדידות והנדסה  ג'ואד מחול .23
מדידות ,תכנון תנועה ותכנון  אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע''מ  .24

 פיזי כבישים 
 הגברה ,רמקולים, אלקטרוניקה, אודיו שופ  .21

 אקוסטיקה.
 שירותי תרגום  אהד עדי .26

 


