
שם ספק'מס
מ"א שמירה ואבטחה בע.ארז ב1

 אדריכלים5וי 2

עבד אלרחמאן יאסין3

מ"פני פרייז אדריכלים בע4

מוסטפא כבזאן5

קאסם קבלאוי6

סטיו אדריכלים7

אבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים8

בארין'אחמד ג9

אדריכלות תכנון וסביבה- אתוס10

מ"תים בע' אינג11

נה'ריאד אמין מחאג12

מ"אדריכלות והנדסה בע-גלפז13

סמיר סעד14

בארין מוחמד תיסיר'ג15

מ"אדרכלים בע. ם.ר.ז16

יהודה פרחי17

מ"דאטום מהנדסים בע18

איתן רונאל19

נגה כרמל20

עמותת יאללה21

מ"טירק בע22

רון פישמאן23

דפוס אלהודא24

דפוס אלואן25

מ"טק מיכון משרדי בע–גלובול 26

אגבריה פארס27

חטין28

תיסיר מחשבים29

מכללת אלמוגתמע30

האני טופ אגבריה31

(חלץ)מ "בשבילכם גם אתם בע32

מ"קולרוז טכנלוגיה בע33

מיגה מאנד34

המרכז הבנלאומי לישוב סכסוכים35

נביל גרה- שפת חן 36



מ"אלחואס בע37

עמותת אלאדקיאא אלאוייל38

עמותת בראעם עולם39

מ" פיי בע2קיי 40

י מחאמיד סאמיה"ארט ליין ע41

בראעם עולום42

מ"איטק בע43

אגבריה ריאד סאלח44

מ"הנדסה בע- אוסאמה חטיב45

טיולי רון ירון46

מ"חנאן טורס בע.ע.ג47

בארין'מוחמד תיסיר ג48

נה מחמד ריאד'מחאג49

מחאגנה מחמד50

מריאנה טורס51

נה'הסעות מוסטפא מחאג52

מ"מטיילי דאניה בע53

מרכז לשירותי הנדסה- שקיר עבד אלנאסר54

מ"העתקות המשולש בע55

ספורט- אוסאמה פיטניס56

נאביו הפקות- נאיל מחאמיד57

קבהא סלאח אלדין58

מ"אלד לבנייה בע'א ח ח59

מ"בע (2017)מוניסטי ישראל 60

מאל מחאמיד'מוחמד ג61

חומרי בניין בלאל62

עמותת אלמעאלי להכוון חברתי63

ספורט אלהלאל64

סוליקיס פרויקטים65

מ"מערכות העמקים בע66

המכון הישראלי לערים חכמות67

מ"קפריטל בע- פילת מקבוצת ה68

מ"משאבי ידע יועצים בע69

אגודת הגליל האגודה הערבית70

מחאמיד סאמי71

ח"רון פישמן ושות רו72

מ"אז פרויקטים בע'מג73

מ"חכם יועץ מונציפאלי בע74



מ"ן להנדסה ופיקוח בע.ל.ת75

מ"פרי רבין מהנדסים בע- רבין שמאל76

סיגמה הנדסה-גבארין עבד אלבאסט 77

גדעון זולקוב מהנדסים78

ריס'ראיד ג79

יה מהנדסים'וג- נה'יה מחאג'וג80

המכון לשמאות הנדסה- חיים גלנדר 81

איי ווין מדיה82

מחאמיד עבד אלרחמן83

84

עופר עוז בשם טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב 

מתקדמות

מ"מילר בלום תכנון סביבתי בע85

מחאמיד חסן86

מ"המרכז הארצי לוידיו תריפה בע87

מירז תעשיות.ד.א88

נה'מוחמד ריאד מחאג89

חברת רואי חשבון- אגבאריה בהאא90

ד אגבאריה נאדין"עו91

חברת עורכי דין- 'ויינברגר ברטנטל ושות92

מ"ספרי יבוא ושיווק בע.מ93

מ"גלבוע שירותים מוניציפלים בע. ן.ס.ח.א94

מ"זכריא אבו אלחסן הובלות ומסחר בע95

מ"הובלות גליה בע96

מ" בעGISאוהיטק 97

גיו טראפיקס98

M.SCמועתז קילאני 99

מ"איפלסון מהנדסים בע100

מ"לגעת במרחה בע101

מחאמיד מנסור מדידות ושמאות מקרקעין102

מ"פוינט בע– גיאו 103

מ"לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים יועצים בע104

סאמר זועבי105

מחאמיד פארוק יחיא106

מ" בעGISאורהייטק 107

כליפה אבראהים108



מ"בשיר עבד אלראזק בע109

מ"גיאופרמציה בע110

גברין אחמד111

בית המחשב112

גבארין אחמד סואלחה113

מרכז המחשב והאינטרנט114

מ"טק מיכון משרדי בע-גלובול.א.א115

אבו שאח מוסטפא116

מ"הנדסה שמאות ובטיחות בע- אגבאריה יוסף117

מ"ד מהנדסים בע.מ.ס118

מעבדות סכנין119

בארין מומד חרבי'ג120

מ"אלבוראק קופי בע121

אליאס בן אריה122

ד עאמר מחאמיד"עו123

בארין'ד חסן ג"עו124

ד"באריה היבא עו'אג125

מ"תנע ניהול פרויקטים בע126

.מ.חוות סוסים א127

ביסאן מתנות ופרחים128

פחמאוי סולימאן שירותי הנדסה129

שבאביק מדיה עומר סיאם130

דאתא מוצרי אריזה ונייר131

גבארין מחמד132

9סוגוד זומבא)נה 'וד מחאג'סוג133

מחאמיד מחמוד134

סעיאדה עאטף135

עפר'מחאמיד ג136

מ"סטה יבוא סחר ושיווק בע137

אגבריה אחמד138

בורהאן מוחמד סובחי139

אבראהים תלס140

'מוחמד נסר נאג141

ד מוסטפא מחאמיד"עו142



מ"יבין ידע בע143

הכוח לשירותים כוח אדם.א144

עמותת אמנינה145

מ"מהנדסים ויועצים בע. מ.ע.ת.מ146

מחאמיד באסם147

פזל תקשורת148

אגבריה מוחמד149

מ"אלקסור איי טי סולושונס בע150

מ"פלדר נוף בע151

פחם השלום.א.א152

מ"פחם ציוד רפואי בע.א.א153

מ"ג שירותי רפואה בע.א.ש154

מ"יהודה טל תקשורת בע155

צמחים ורוד156

בארין אחמד'ג157

מחאמיד אימאן158

מחאמיד עיסא159

מחאמיד ביאן160

נזיה עואודה161

עולם הילד והנוער162

אגבריה מוחמד163

מ"ריהוטק חברה לריהוט בע164

אבו שקרה סחר כללי165

מ" אבו מוך תשתיות תקשורת בע166

צליזיז פרוייקטים167

דפוס אלואן168

יוסף הנדסה169

מעלאוני עבדאללה מעלאוני170

מחמוד מחאמיד171

מחאמיד סאלח172

השאם נצרת173

דועאא אגבריה" דר174

חנאן נצרת175

שלמה ובת שבע176

ניר בודנשטיין177

היוזמה החינוכית ספורטיבית178

מ"בע (.פ.ק)אר תפעול .סי או179

תיאטרון קהלתי, השתחוויה180

פריד שקיר181



אורות העמקים182

טנדו טכנלוגיה183

מ"שירותים הנדסיים בע- 'פאהום ושות. ח184

מ"אברי אלקטרוניקה בע185

מוראד חוסין186

חוסאם אלדן אגבאריה187

סנא למנהגיות188

נאר סייט189

אגבאריה רואה190

עומתת נעורים191

אלמסאר מדיה בעמי192

חברת מדא ריטי193

אגבאריה חמזי194

עמותת המובלים למדע וטכנולוגיה195

עמותת אלסאקיה196

אלמנארה עמותה לקידום  מוקצועי197

אסמא אגבאריה198

מחאמיד מוסטפא199

עודד200

ב מטרופוליס.א201

סעיד מחאגנה202

פריד שקיר203

ארמלי ושותי.נ204

אועלאם עיר205

חברת אלקלם למכשרי כתיבה206

עומר אחמד207

אמל חאלד208

דר עבד סיראטי209

עומתת ספורט חינוך  גבארין מחמד210

מוטבליה בריאות וספורט211

ב מתכננים.א212

חבצלת מוסדות תרבות וחינוך213

באסל אגבאריה214

אכיות המשחק215

גיסלה קנחלי216

אליאס חוסאם מוסא217

סאונדרייז218

מוחמד מחאמיד219

רפיק אגבאריה220

יוסף סלימאן אגבאריה221



לין שרותי בריאות222

טופ פרינט תעשיות דופס223

גריס מוסא מכון אדיו קידס224

שרין מחאגנה225

מחאגנה פאדי מוסטפא226

עיישה מוגרבי הוארי227

מונא אגבאריה228

באלאנס229

א הנדסה חשמל ובקרה.א230

אין  כמו העצמה231

מ"קבוצת וולדה בע232

לובנה אשתוי233

מחומד מחאחיד234

מוחמד חליל גזאל235

מ" בשיר עבד אלרזאק ב236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263



264

265
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269
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275
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281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293
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300
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359
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420
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424
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תחום
אבטחה ושירותים וכח אדם

אדריכאל

אדריכאל

ועיצוב פנים/ אדריכאל 

אדריכאל והנדסה

אדריכאל ויועץ נגישות

אדריכאל ותכנון ערים

פיקוח הנדסי,מנהלי פרויקטים,אדריכאל

אדריכל ועיצוב פנים
, יעוץ לבדיקה וניטור ריחות, יועץ איכות סביבה, אדריכל

עבודות הנגשה אקוסטית
מתכנן , יועץ תנועה ותחבורה, מהנדס תנועה, אדריכל

כבישים
רישוי , יועץ פיתוח נוף וגנים, יועץ נוף, מתכנן, אדריכל

עסקים

אדריכלות

יעוץ אדריכלי בינוי ערים\ אדריכלות 

אדריכלות ובינוי ערים

אדריכלות ויועץ נגישות

ס"אדריכלות נוף ונגישות מתו
יועץ , הנדסת כבישים, תכנון ויועץ,אדריכלות

ניהול ופיקוח על פרויקטים, קונסטרוקציה

אדריכלים

יועצי נוף/ מתכננים / אדריכלים 

אירועים ותיאטרון וחוגים והדרכות
אספקת / שירותי תיקונים / אספקת חומרי בניין 

והתקנת אבזרי בטיחות
יועץ לפרויקטים ,בדיקת תלושים ושכר עובדים

יועץ שירותים כללים,חינוכים

בית דפוס

בית דפוס

בניין ושירותי גבייה

גינון ומשתלה

הדברה

הדרכות

הדרכות

הדרכות אתגרים

הדרכות אתגרים

הדרכות שונות, הדרכות אתגרים 

והדרכות שונות, ספורט, הדרכות אתגרים 

הדרכות בנושא חינוך לבטיחות בדרכים



הדרכות בנושא חינוך לבטיחות בדרכים

'אתגרים וכו"הדרכות נצנים 

'אתגרים וכו"הדרכות נצנים 

'אתגרים וכו"הדרכות נצנים 

'אתגרים וכו"הדרכות נצנים 

הדרכות פרויקט נצנים

הובולת

הנדסה וניהול ופיקוח
מתכנן , יועץ תנועה ותחבורה, הנדסת תנועה

מתכנן הסדרי תנועה זמניים, (מהנדס)כבישים

הסעות

הסעות

הסעות

הסעות

הסעות

הסעות

הסעות

הסעות

העתקות
, מודדים, יועץ קונסטרוקציה, שכפול וצילום, העתקות

ציוד משרדי וכלי כתיבה

הפעלות ספורט
הפקת , הפקת סרטים, הפצת סרטי קולנוע להקרנה

חוגי קולנוע, אירועים

וטרינארי

חברת בנייה וייזום

חברת ראיית חשבון

חומרי בניין

חומרי בניין

חינוך ותרבות

חנות ספורט

חשמל ותקשורת

מערכות כיבוי אש ואזעקות, מטפים, חשמל

יועץ ארגוני

יועץ ארגוני

יועץ ,ניהול פריקטים, יועצים להוראה חדשה, יועץ ארגוני

יועצים מתחומי תוכן בנושא פדגוגי,פרויקטים חינוכים

הערכה ומחקר אקדימי, יועץ בתחום הבריאות

אימון והכוונה הדרכות,יועץ ופיתוח ארגוני

יועץ כלכלי תקציב חינוך+ יועץ ושירותים כלכליים 

יועץ שירותים כללים, יועץ להוראה חדשנית,יועץ חינוך

יועץ מונציפאלי



וניהול פרויקטים,ופיקוח הנדסי,יועץ נגישות

יועץ קונסטרוקציה

יועץ קונסטרוקציה

יועץ קונסטרוקציה

מהנדס מבנים/ יועץ קונסטרוקציה 

מנהל מעקב ופיקוח פרויקטים, יועץ קונסטרוקציה

שמאי מקרקעין/ יועץ שמאות כלל ובודק תכניות 
, יועץ תוכן אומנותי לאירועים ופסטיבלים שירותי עיצוב

הכנה לפרסום, מיתוג

תחבורה ופיקוח פרויקטים ועוד/ יועץ תנועה
יועץ מיחשוב , טכנלוגיה בטחון,טכנלוגיה,יועץ תקשורת

ומערכת תקשורת

יועצים במקצועות חופשיים
עריכת תכניות מפורטות : יועצים ומקצועות חופשיים

ע"ותב

יועץ ,מחקר אקדמיה,מתמחי תוכן בנושא פדגוגי,יועצים

,יועצים להוראת חשנית ומתקדמת,ארגוני

ייצור ריהוט מוסדי

בטיחות, (מפקח)מנהל פרויקטים , יעוץ קונסטרוקציה

יעוץ ושירותים חשבונאיים

יעוץ ושירותים משפטיים

יעוץ ושירותים משפטיים

כלי כתיבה וציוד משרדי

לא נרשם

לא רשום

לא רשום

מדודים

פיקוח וניהול-תכנון כבישים-מדידות הנדסיות

...מדידות והנדסה ועוד

מדידות ותוכניות לצורכי רישום

מדידות ותכנון לצרכי

שמאות מקרקעין, מדידות

..ועוד/ תחבורה /הנדסת תנועה/מדידות
מתכנן הנדסת , מהנדס תנועה יועץ תנועה ותחבורה

תנועה
תחבורה הסדרי תנועה ,יועץ תנועה,מהנדס תנועה

ומהנדס כבישים, זמניים 

אדריכלות ותכנון ערים/ מהנדסים

מודדים

מנהל פרויקטים ומפקח, מודדים ויועץ קונסרקציה



מדידות ותכניות לצורכי , יעוץ תנועה ותחבורה, מודדים

מתכנן יועץ מהנדס כבישים מתכנן הסדרי , רישום

מהנדס תנועה, תנועה זמניים

 ותכנון אנרגיהGIS,מדדידות ותכניות לרישום,מודדים

מחשבים

מחשבים

מדפסות מקרנים ורשת ציוד-מחשבים

מדפסות מקרנים ורשת ציוד-מחשבים

מכונת צילום ומחשבים

יועץ נגישות/ יועץ קונסטרוקציה/ מנהל פרויקטים 
, יועץ שמאי כלכלי, פיקוח פרויקטים, מנהל פרויקטים

רישוי , יועץ בטיחות לאירועים, אדריכל שמאי מקרקעין

עסקים
, מנהלי פרויקטים, מנהלי מקצוע ופיפקוח ופרויקטים

עות"תכנון תב

מעבדות
ריהוט ,מיכון משרדי,ציוד חשמלי,מערכות מיחשוב

משרדי
כלי מטבח וכלים חד , כיבוד קל יבש ארוז,משלוחים

חומרי ניקוי, פעמי

משפטים

משפטים

משפטים

משפטים

מתכנני ערים

מתן שירותים של רכיבה טיפולית

מתנות ופרחים

,ניהול פרויקטים

ניהול תיאטרון והפקת סרטים

נייר צלום וכלי כתיבה

נקיון

זומבה הדרכות זומבה- ספורט 
ביגוד , שלטי חוצות, דגלים ושלטים,עבודת דפוס

שירות מיתוג הכנה לפרסום, והנעלה

עבודת חקלאיות

עבודת חשמל מבנים ותאורת רחובות

עבודת נקיון

עבודת נקיון

עבודת נקיון ושירותם כח אדם ומשלוחים

עבודת עפר
- עבודת ניקוי שטחים - חומרי בניין-עבודת עפר 

שיבוצים-אספלט

עורך דין



עזרי קריאה וציוד מעבדה

נקיון- אבטחה - עח אדם 

הדרכות- עמותה 

ניהול פרויקטים ותכנון, פיקוח

עבודות עץ, עפר, פיתוח וגינון

פתרונות תקשורת לעסקים

ציוד משרדי ומחשבים וריהוט

ציוד משרדי ומחשבים וריהוט

ציוד ספורט

ציוד רופאי

ציוד רפואי
ציוד , מכשיר רופאי,הדרכות עזרא ראשונה,ציוד רפואי

עזרא ראשונה

ציוד תקשורת

צמחים

קבלן אחזקה ושיפוצים

קבלן בניין ושיפוצים

קבלן בניין שיפוצים ופיתוח

רופאת שיניים

ריהוט

ריהוט וציוד משרדי

ריהוט וציוד מתכלה
וריהוט וציוד לבתי , ריהוט וציוד לגנים, ריהוט משרדי

ספר

שיווק חומרי גלם ונקיון

כבלי תקשורת תשתית קשרות, שייוק ומסחר

שיעורי חינוך במוזיקה

שירות הדפסה

שירות הנדסה

שירות עיצוב ויועץ תקשורת ושילוט

שירות עיצוב ויועץ תקשורת ושילוט

שירותי חקירות

שירותים הדפסה ומכונת צילום

שירותים הדרכה

יועץ רווחהוכוח אדם, שירותים הדרכה 

שלמה ובת שבע רונן אדריכלים ותכנון ערים

שמאות מקרקעין

חינוכית- תוכנית ספורטיבית 
ניהול הדרכה , תחום שלא הוגדר ברשימה יועץ ארגון

תפעול ואחזקה

,העצמה מנהיגות, תכנית אתגרים, תיאטרון קהילתי

תכנון



תכנון ויועץ ואספקת גופי תאורה ומוצרי חשמל ותחומי 

חשמל

תכנון וניהול פרויקטים בתחום אבטחה ובטחון

, תכנון הסדרי תנועה, אדריכלות, יעוץ הנדסי, תכנון

יועץ תנועה ותחבורה מדידות לתוכניות לרישום, מודדים

יועץ תקשורת/ מערכות כיבוי אש / תקשורת 

פעלות ספורט

מזגנים

הדרכות ויעוץ

חשמל ותקשורת

הדרכות ספורט

חינוך בלתי פורמלי

צילומים/ מידה 

בעלים חברה

תשתיות ופיתוח

התקנות

חינוך רווחה

הדרכות

יועצת ומקצועות

הנדסה

תכנון עורנין

אדרכאל ומתכנון

צילומים/ מידה 

תכנון

יעוץ חינוכיים

רכזת כספים

ציוד משרדי

אספקה והתקנות

עיצוב בתי ספר ואמנות

יעוץ בתחום איכות

ספורט

חוגי ספורט

יעוץ אינסול דנה

פעולות אתגרים

העצמת מנהיגות נוער

מתקני שעשועים

יעוץ נגשות

ספק תוכניות

יעוץ אקוסטיקה

שליט ועבודות דפוס

יעוץ ושירותים כלכלים וחשבונאיים

מהנדס בניין ובטיחות



שרותי כח אדם

דפוס

ספק ארוניות

תיירות ארגון

יועץ שירותי עיצוב

יעוץ ארגוני

מדריכי אמנות ויצירה

הוראת שפת סימנים- אתגרים 

בודק חשמל יעוץ

שירותים חינוכיים ואתגרים

וכלום,נקלפים עככאום ,חינוכיים טיפולים 

יעוץ לפרויקטיים, יועצים להוראה חדשות,הנחיית קבוצות 

רכבה על הסוסים

כללי,בניין , פיקוח הנדסאי 
מתכנן הסדרי תנועה , מהנדס כבישים , יעוץ,מתכנן ,תכון תנועה 

מדידות, זמנים 


