
מזכירת מזכיר העירייה- י מירי וניברגר "הוכן ע2018רשימת קבלנים ספקים משרד מזכיר העירייה

תחוםניידפקסטלפוןכתובתספק/שם הקבלן1

תגמירי ביניין ומסגרות353-4345 (54)957144608-6100771 רהט177 בית 24שכונה מ"אדוואן הובלות בע. א.א
ניקיון וכח אדם429-2586 (54)1544292586 בית 3' שכמ"אטלס בע. ג.א

700-3141 (54)27/70547003141רהט מערכות. ג.א
תוכנה , מיחשוב, ריהוט וציוד משרדי, תגמירי בניין

וחומרה
תקשורת ושיפוצים, חשמל852-9295 (52) רהט81 בית 28' שכסאט חשמל ותקשורת. ג.א
,מסגרות, בנייה כללית462-3718 (57)6848391 שדרות62בלגרד פרויקטים. א.ד.ג.א
ריהוט וציוד משרדי, מסגרות, נגרות700-8103 (50)66101216891519 פארק ספרים4שדרות תמר מ"מירז תעשיות בע. ד.א

955-3838 (54) באר שבע8/21אבשלום אדלר חוגי העשרה
, יצירה, ספורט ופנאי, חוגי העשרה בתחומים שונים

אמנות ובידור

 רהט75 בית 18' שכאלומיניום- אלקרינאוי . מ.א

547446066

950590(53) 980-8761
עודות , אלמוניום, תגמירי בניין, איטום, בנייה כללית

ניקוז, ביוב, מערכות תשתיות מים, פתוח שטח, עפר

477-2935 (54)03-674566203-6745683  רמת גן43עוזיאל ' רחהבונה במרכז. מ.א
, פיתוח שטח, עבודות עפר, תגמירי בניין, בנייה כללית

חשמל ומאור, מערכות תשתיות מים ביוב ניקוז
449-1476 (54)8668213 רהט110. ד.תפרויקטים. נ.א

, מסגרות, נגרות, תגמירי בניין, איטום, בנייה כלילת
מתקני , פתוח שטח, עבודות עפר, אלומיניום

נגישות, בטיחות, חשמל ומאור568-2797 (52)60204-6280767. ד.גית המשולש תאבו נאצר אחמד-א הנדסה .נ.א
מסגרות850-8738 (57)88673514 רהט129 בית 2' שכאומנות הפרזול רהט. ס.א

893-9996 (50)34/16רהט מ"מיגל בע. ס.א
משאבות , ביוב, תשתיות, כבישים, עבודות בנייה

טורבינות
מסגרות917-3434 (50)08-867989208-8670662 רהט781. ד.תאחזקה ופרויקטים. א.ס.א
הקמה, שיפוצים, בניין548349344רהט 21/66אבו סהיבאן יוסף. מ.י.ס.א
'מסגרות כוו, נגרות, איטום תגמורי בנין, בנייה622-5589 (52)52622559389917064רהט 18/257מ"עמיר בע. ע.א
אלמוניום, נגרות744-2595 (54)5022772769910222אזור התעשייה רהטמ"אפלטון בע. ש.א

556-7958 (57)1899105356886348שכונה אבו אלעל גבריל
ביוב , מים, מערכות תשתיות, פתוח שטח, עבודות עפר

ניקוז
חומרים לעבודות פיתוח בובקטים מתפרונים548390772864234682 רהט210 בית 18' שכאבו אלעסל עודה
עבדות הנדסיות553-2187 (50)849655055321876233711 עומר  78. ד.תאבו גליון סאלם

מטבחי, ארונות, ייצור וישווק דלתות, עבודת נגרות545-6766 (50)9917888 רהט331. ד. בית ת7' שכאבו מוסטפא סייד אחמד

ריהוט ואלומיניום, עבודות עפר, אלומניום, תגמירי בניין387-0975 (52)5238709759912149 רהט176 בית 2' שכאבו מוסטפא ראיד
שיפוצים, אחזקה, עבודות חשמל551-7830 (50)64609579910463 רהט20/29שכונה אבו עליון חסן אחזקות וחשמל

חוויה טיפולית, קייטמנת שחייה, חוגי שחייה684-6462 (54)1948555902 בית 18שכ אבו עסל גלאל
פתוח שטח, אלומיניום, מסגרות, נגרות, תגמירי בניין452-5836 (54)29754452583649000472. ד.קיבוץ מצובה תאבי גוזלן
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599-9999 (57)66544956654494ש" ב29/25קרן  היסוד מ"אדם מרצפות בע
, חפירות כבישים, צבע, חשמל, גינון, עפר, עבודות בנין

.שיפוצים ובנייה
שירותי רווחה576-5495 (50)04-980316104-9803310ן' בית ג373. ד.תאדמונית החורש

899-8700 (50)508998700 אופקים103/2מישור הגפן אומנות הפיתוח והגינון
פיתוח שטח , עבודות עפר, מסגרות, תגמירי בניין, איטום

גינון

270-6853 (52)99108889912727רהט 26/60מ"אופיס דיל השקעות ומסחר בע
ריהוט גני , צבע, גדר ומעקות, ייצור מתקני ספורט

מתקני חצר וגנים ציבורים, ילדים
וכו, מערכות השקיה, פיתוח ותשתיות, עבודות גינון526-9763 (50)79302675246908-6757443 25משק , מושב משעןאופיר כהן

526-9763 (50)2567524696757443מושב משען אופיר כהן עבודות גינון

, אחזקת שטחי גינון והשקייה, פתוח שטח, עבודות עפר
ם"הקמת גינות לשצפ, פיתוח ופרויקטים

733-3190 (50)66557386655468 רהט55 בית 17שכונה מ"אחים יחד בע
, פתוח שטח, עבודות עפר, מסגרות, תגמירי בניין, איטום

חשמל ומאור, ניקוז, ביוב, מערכותתשתיות מים

מ"איה רווחה וסיעוד בע
 נצרת 11665. ד. ת15חרמון 

שירותי רווחה800-1348 (54)04-602098604-6081315עלית
637-9933 (52) רהט172 בית 18' שכאיהאב מיזוג ושירוים

,מדפסות, ציוד למדעים03-649120203-6497661 תל אביב38הברזל מ"איטק בע
פרסום עיתון אלביאן291-4263 (52)62472106247210 רהט20 בית 7שכונה אלביאן עתונואות ופרסום

מיזוג לרכב, חמשל ומאור לרכב וחלקי חילוף829-1998 (50)508522141 רהט38 בית 26שכונה עאר מאלק'אלג
רווחה524838983 רהט103 בית 7שכונה אלהאם אלכמלאת
שירותים פסיכולוגיים348-3330 (50)9550401מ"אלוואסט יזמות בע

944-4407 (50)65130016513008 רהט2 בית 24' שכמ"אליהו טרום וכח אדם בע
עבודות , מסגרות, תגמירי בניין, איטום, בנייה כללית

.עפר
מדריכה לגבי שירותי רווחה08-9247995523548679 רמלה6המכבים גדה'אלנאבילסי ר

מוצרי חשמל לבית, חמשל ומאור722-1086 (50)99182489918248 רהט4 בית 26שכ נור סנטר- אלסאנע נעים 

456-7607 (50)052-53290508599352 רהט28 בית 24' שכאלעוברה בסאם עווד
, ביוב, מים,מערכות תשתיות, פתוח שטח, עבודות עפר

.חשמל ומאור, ניקוז
, מסגרות, נגרות, תגמירי בניין, איטום, בנייה כללית421-7610 (54)9918358רהט 24/85אלעוברה שחאדה

מתקני , פלתוח שטח, עבודות עפר, אלומיניום
, מיזוג אוויר,חשמל וחמאור, מערכות תשתיות,תברואה

ריהוט וציוד משרדי
רווחה9918838991-8838 רהט103 בית 24' שכאלעוברה סלימאן

 רהט123. ד. ת26/62רהט מ"אלעמור נאיף ובניו בע

505470051

(50) 547-0051
, פתוח שטח, נגרות, תגמירי בניין, איטום, בנייה כללית

ניקוז, מים, מערכות תשתיות ביוב, מתקני תברואה
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ריהוט וציוד משרדי, מתקני תברואה, נגרות, איטום699-8188 (54)5054993789912011 רהט304 בית 18' שכאלקרינאוי אברהים
ריהוט וציוד משרדי, נגרות796-4166 (54)14708-688652308-6886523אזור התעשייה רהט נגריית נדין- אלקרינאוי מוסא 

שירותי רווחה060-7550 (5)08-853505608-8536833ש" ב127ח "הפלממ"ס ריהאב בע.פ.אלראזי פ
תוגנה וחומרה, מיחשוב309-1912 (54)665041615386650416 באר שבע29שחל מ"אס שיווק טכנולוגי בע.ס.אם

.שיפוצים, בניה והשקעות5238195426230231 רהט263אח 'אלנגמ"נעמאן בנייה והשקעות בע. ס.א

466-4663 (50)08-675642508-6756414 אשקלון1007. זד. ת1שדרות התעשיה מ"אסתא חברה לבניין והשקעות בע
, מתקני תברואה, פתוח שטח, עבודות עפר, בנייה כללית

ניקוז, ביוב, מערכות תשתיות מים

שירותי רווחה539-5348 (50)505395348 באר שבע5723. ד.תמ"אפאק הנגב בע

03-9234400 קרית אריה פתח תקוה7אמבר מ"אפילקום אלקטרוניקה בע

', למעבדות אלק, מכשירי מדידה לתרגול בבתי ספר03-9234465
פיזיקה וביולוגיה, חשמל

558-4227 (50)50558422199933710 נתיבות1האשל אפריאט חיים עבודות עפר ופיתוח

, אלומיניום, מסגרות, תגמירי בניין, איטום, בניי כללית
מערכות , מתקני תברואה, פיתוח שטח, עבודות עפר

.ניקוז, ביוב, מים, תשתיות
פיתרונות ישיבה וריהוט03-556876903-5594052 אזור תעשיה חולון6הגביש ארגמן מתכת

1790504-6406537קיבוץ הסוללים עמיחי פרץ- אשחר 

04-6469374

רווחה- פיתוח קהילתי ותוכניות חברתיות 054-3762523

ציוד הקפי, מערכות הגברה, מדפסות,מחשבים 271-0863 (52)62841406284140 באר שבע1הצורף מ"אתיקה פתרונות בע

איתני מערכות ממוחשבות . ב
מיכון משרדי, מערכות מחשוב, ציוד מתקלה למדפות271-0863 (52)628028262844140 באר שבע3הצורף מ"בע

אילנית שערים ואלמנטים . ג.ב
מ"אורבניים בע

מבוא , שמשון. נ. ד392. ד.ת
מסגרות818-7402 (54)97166209750330חורון

ביגוד431-5639 (54)9910279שוק עירוני רהטבוטיק אלאקסא
, מסגרות, נגרות, תגמירי בניין, איטום, בניה כללית505-0260 (52)66514656651465 מיתר33אירוס בוני הארץ

, מתקני תברואה, פתוח שטח, עובדותעפר, אלומיניום
.מערכות תשתיות מים ביוב ניקוז

מ"הנדסת חשמל בע. אי.גי.בי
מבוא , שמשון. נ. ד392. ד.ת

.מיזוג אוויר, חשמל ומאור568-0522 (54)97166209750330חורון
אלומיניום, מסגרות, נגרות221-1661 (50)68804629912232 רהט137אזור התעישה מ"בני דרום מסחר אלומיניום בע

שירותי רווחה, חשמל ומאור, בנייה כללית711-0288 (50)52740854156 רהט54 בית 8' שכמ"בע. ב.ל.א.בנין ב
, מסגרות, נגרות, תגמירי בניין, איטום, בנייה כללית944-5599 (50)50944559986499155 רהט202 בית 18' שכרפעת אלקר, ניהול פרויקטים. ר.ג

מערכות , מתקני תברואה, פתוח שטח, עבודות עפר
.ניקוז, ביוב, תשתיות מים
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עבודות חינוך ורווחה821-3100 (50)99105519918394 רהט288. ד.ת(צ"חל)מ "גזאלי בע
גינון819-6300 (54)548196300 רהט134 בית 25' שכאבו מדיעם נביל- גינון המלך 

בנייה כלילית חשמל ומאור888-9290 (52)92665016209193 באר שבע3/5פרק אופיר מ"גל מור חשמל בע
ייצור והתקנת מתקני חצר, ציוד משרדי405-0902 (52)774014007774014007אום אלפחםמ"גמא מול בע
הדברה, ביצוע שיפוצים ותשתיות, אחזקת גנים667-0600 (50)62845376232728 באר שבע6החלוץ מ"גני אמין בע

שירותי גינון ותחזוקה7502172279658-7060 בית 2שכונה גני מוסא
יציקות משטחי, יבוא ושיווק והתקנת דשא סינטי657-9401 (50)7930267595056757443 25משק , מושב משעוןמ"גרון פונט פתרונות חיפוי בע

עבודות , מסגרות, תגמירי בניין, איטום, בנייה כללית073-3190 (5)08-6655468אזור התעשייה רהטמ"דוגוש בניין והשקעות בע
ריהוט , ביוב ניקוז, מערכות תשיות מים, פתוח שטח, עפר

וציוד משרדי

ציוד תקשורת, ציוד מחשוב, ציוד מתכלה61056616100671 באר שבע20מבצע עובדה מ"דוסיק טכנולוגיו בע
מיחשוב תוכנה וחומרה, רהוט משרדי, מסגרות, נגרות288-0650 (52)66970019933710 נתיבות10/10טיילת סמילן דורון סנטר שייוק ציוד וריהוט

ציוד וריהוט למדעים בבתי ספר268-6218 (52)09-862775709-8627758מושב בית יצחקדלילה הדרכה וציוד

878-2933 (50)67678616517507ש" ב181/17רגר דלנור הנדסה ופרויקטם
, מסגרות, נגרות, תגמירי בניין, איטום, בנייה כללית

מיזוג אוויר,חשמלומאור, אלומיניון
תגמירי בניין, בנייה כללית477-2935 (54)001690003-674566203-6745683 אכסאל 70. ד.תדראווש נזיה

'תמרור ובטיחות מעקות בטיחות וכו, ציבעה762-8667 (57)3903186639011684 ראש העין6היצירה מ"דרך חדשה בע
ריהוט וציוד משרדי, מסגרות, נגרות528-5180 (50)09-767552809-7675990 נווה ימין59הברוש ע" ב93המעין לגן 

691-7071 (50)26/2764869939152218רהט המרכז הדרומי לשמיעה ודיבור

קילנאי תיקשורת התפתחותי אודיאולוג )חינוך + רווחה 
(ראשי

עבודה=אספקת חומרי בניין כללי 622-5590 (52)68141119918791 רהט55 בית 18שכונה המרכז לחומרי בניין
פסיכולוגים, בריאות, רווחה, חינוך214-1721 (54) רהט120. ד.תהמרכז לפיתוח עצמי 

ריהוט וציוד משרדי, חשמל ומאור, פתוח שטח, נגרות733-3190 (50)66557386655468 באר שבע10300. ד.תמ"הנגר והסוחר בע
טיולים, הסעות395-0907 (52)991902599190534 רהט7 בית 17' שכמ"הסעות רהט בע

שירותי רווחה695-3537 (50)99109689917831 רהט737. ד.מרכז מסחרי תהעמותה לפיתוח וקידום רהט
, מסגרות, נגרות, תגמירי בניין, איטום, בנייה כללית529-7326 (50)1693004-651886704-6517378כפר כנא מ"הענף הירוק בע

מערכות , מתקני תברואה, פתוח שטח, עבודות עפר

מ"פיתוח גינון אחזקה בניה בע. נ.ו

89צוחר 

גינון, פתוח שטח, בנייה כללית678-8952 (54)546788952722323284

הכרמל לקידום הספורט - ואחד 
והתרבות

קניון רהט

רווחה, ספורט455-6680 (53)6882999
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בתיספר , והיב לציוד גני ילדים
ומוסדות

40400טייבה המשולש 

ריהוט וציוד משרדי, מסגרות, נגרות227-2734 (50)5054466508858607
ניקיון504040281542150999 רהט114 בית 17' שכמ"שירותים והשקעות בע. ג.ח

פתרונות מחשוב וראייה -חי כהן 
מתקדמים

 גבעת 22בית הדפוס ' רח
02-500364602-5003648שאול ירושלים

מכירה קמעונית , אחסון ושירותים נלווים, עיבוד נתונים
.בחנויות המתמחות במחשבים ובציוד היקפי

חמיס הובלות וחקלאות

 רהט267 בית 18' שכ

50377399089910618(50) 377-3990
, פתוח שטח, עבודות עפר, מסגרות,תגמירי בניין, איטום

ניקוז, ביוב, מים, ערכות תשתיות, מתקני תברואה
חמשל ומאור537-6771 (50)9107447 רהט67 בית 32' שכחשמל הנדי

, אלומיניון, מסגרות, נגרות, תגמירי בניין, בנייה כללית505-0260 (52)62707026270356ש" ב11/2אסירי ציון מ"טאופיק סחר ושווק בע
מערכות , מתקני תברואה, פתוח שטח, עבודות עפר

, מיזוג אוויר, חשמל ומאור, ניקו, ביוב, תשתיות מים
,מיחשוב תוכנה וחומרה, ריהוט וציוד משרדי

שלטים228-3186 (50)9283188773450448ם"יד רמב, 5משק מ"טופ שלטים בע
מיזוג אוויר464-4083 (527)03-900616703-9006154 ראש העין11עמל מ"טורנדו מוצרי צריכה בע

מדפסות ומכונות צילום544-5294 (506)02-5811144258823233 ירושלים26ל "מחמ פתרונות הדפסה"טכנואל בע

טלרן חברה לעבודות עפר
6/12דרך מצדה 

6499328648-0642(50) 680-1040
ביוב , מערכותתשתיות מים, פתוח שטח, עבודות עפר, בנייה כללית

ניקוז

אוכל מזון451-1116 (50)99128009912801מרכז מסחרי רהטטעמי כתנאני שווארמה השלום
תיקונים, מזגנים296-4133 (52)9918404רהט 18/229קירור ומיזוג. א.י
ייצור יבוא שיווק פתרונות אחסון348-1451 (52) חיפה59יפו מ"דאר בע. י.י

, מסגרות, נגרות, תגמירי בניין, איטום, בנייה כללית534-5854 (50)85335506529369 רהט191 בית 18שכונה פיתוח' יונס ונואף עב
ריהוט וציוד , מיזוג אוויר,חשמלומאור, אלומיניון חינוך ורווחה898547549031991-0829. ד.רהט תיחד לקידום ורווחת הקהילה

בנייה כללית מסגרות עבודות עפר פתוח שטח וגנון377-3990 (50)5044182699910559 רהט1077. ד.תיסמין בגן
.ציוד משרדי856-7997 (50)99176159917615 רהט155. ד.תכל בו אלאמיר

קדימה . ת. א1המעלית מ"כרמי אינטרלגכ בע
609200

חינוך- שיפור עזרי ההוראה 09-899289909-7741544

04/07/2018



סופר אלערבי - כתנאני עטוה 
למסחר

, מסגרות, נגרות, תגמירי בניין, איטום, בנייה כללית588-1203 (57)99128009912801 רהט81. ד.קניון רט ת
, מתקני תברואה, פתוח שטח, עבודות עפר, אלומיניון

מיזוג , חשמל ומאור, ניקוד, ביוב, מערכות תשתיות מים
, תוכנה וחומרה, מיחשוב, ריהוט וציוד משרדי, אוויר

מסעדות אוכל, שירותךי פרסום, מזון, שירותי רווחה
אספקה והתקנה של ריוהט מוסדי433-3716 (50)02-533211125333855 מבשרת ציון 40370. ד.תלוגו המרכז לריוהט ועיצוב

יועץ ומנחה קבוצות, פסיכולוג קליני877-1370 (50) רהט38 בית 26' שכלוטפי א געאר
בדש בלומשטיין /ליאור יוסף בדש

מ"בע
 4יעל אשת חבר הקיני 

 קרית 8המייסדים / נתניה
שמאות מקרקעין52363135003-5341212אונו

443-0657 (50)08-991778708-9917787 רהט49 בית 27' שכעבודות פיתוח' מוסא חב.מ

, אלומיניום, מסגרות,  איטום תגמירי בניין, בניה כללית
, ביוב, מערכות תשיות מים, פיתוח שטח, עבודות עפר

חשמל ומאור, ניקוז
שילוט והדפסה בטכנולוגיה מתקדמת700-8700 (54)97290009729001אזור התעשיה רהטיק טאץ בית דפוס'מג

791-9800 (54)5479198009918136 רהט123 בית 18' שכמגדי פרויקטים מגדי אלקרינאוי
מערכות , פתוח שטח, תגמירי  בניין,  בניה כללית

ניקוז, ביוב, תשתיות מים
הרחקת יונים, איוד בגז, הדברת מזיקים854-8255 (52)5227399976510794 להבים1דרור מדברית ריסוס והדברת מזיקים

ציוד עזרה ראשונה555-3454 (52)94056656403333 נס ציונה2הפטיש מדיקה שיווק ציוד עזרה ראשונה
, אלומיניום, מסגרות,  איטום תגמירי בניין, בניה כללית531-2803 (50)62707026270356ש" ב11/2אסירי ציון מ"בע (1983)מובילי הדרום 

, ביוב, מערכות תשיות מים, פיתוח שטח, עבודות עפר
,מיזוג אוויר, חשמל ומאור, ניקוז עבודות פיתוח ובנייה779-0444 (52)62767906287186 באר שבע111ח "הפלממ"מחלב פיתוח ובנייה בע

מיזוג אוויר296-4133 (52)2299918404 בית 18' שכמיזוג המדבר יוסף אלקרינאוי
ספק מחשבים וציוד היקפי50964818404-9967131 חולון4רח הנחושת מיקרו סנטר חולון
לימודי מחשב מנהל והדרכות598-9053 (50)141266520606652070מורדי הגטאות מכללת מרכז הנגב

בריאות, חינוך, שירותי רווחה, ריהוט וציוד משרדי542-7942 (54)7720570016236734 באר שבע3דוד שמעוני מ"מכללת שלום בע

שירותי רווחה335-8943 (52)416420416.. ד.גבעות בר תאו דלינ/מלכה מנחם ו
עבודות עפר פיתוח שיפוצים721-2392 (54) רהט194 בית 18שכונה אבו אלעסל.מ.מ

774-2995 (57)7325349006270453 באר שע24הפלדה מ"מנוליד חרות מערכות בע
מערכות תשיות מים ביוב , פתוח שטח, עבודות עפר

מיזוג אוויר, חשמל ומאור, ניקוז

מסארב אלטופולה לטיפול באשה 
וביד

20137 נחף 380. ד.ת

שירותי רווחה573-8883 (50)04-980250404-9500664
אוכל, מסעדה577-5520 (50) רהט48 מגרש 22' שכמסעדת אבו שוקרי

תוכנה וחומרה, מיחשוב, ריהוט וציוד משרדי, נגרות766-2699 (54)6904-674021004-6744136. ד.תעשיה סכנין ת.אמ"מעבדת סכנין בע
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חינוך- שירותי רווחה 437-8723 (54)25799123229912323. ד.ת, קניון רהטמ"מעיין השלום בע

866-9494 (52)62335356272272 באר שבע91טרומפלדור 2012מעלות הספר 
, מחשבים וציוד היקפי, חומרה, ציוד לגנים, ריהוט לגנים

וציוד משרדי, יצירה, צעצועים
שירותי רווחה  וחינוך430-0844 (50)04-688909904-6889090 אום אלפחם4649. ד.תמרכז מאדא בהנהלת רולא עסליה

98504-6418758/904-6418760. מרכז מסחרי משד תזמ"מרעי יישומים ובקרה בע
, ריהוט וציוד משרדי, מיזוג אוויר, חשמל ומאור, נגרות

.תוכנה וחומרה, מיחשוב

778-0560 (50)507780560רהטמשתלת רהט
, מסגרות, נגרות, תגמירי בניין, איום, בניי כללית
,פתוח שטח, עבודותך עפר, אלומיניום

מזוג ועבודותחשמל562-0670 (50)508183788 רהט17 בית 19' שכמיזוג וקירור נאדר. י.נ
חשמל ומאור899-7250 (52)8528997250 רהט65 בית 13' שכבנייה והנדסה חשמל. ס.נ

536-3083 (50)85335506529369ש" ב13החלוץ מ"נוף גן פיתוחח ותשתית בע
פתוח , עבודות עפר, איטום תגמירי בניין, בניה כללית

.מערכות תשיות מים ביוב ניקוז, מתקני תברואה, שטח

ביוב ניקוז, מערכות תשיות מים, עבודות עפר692-3021 (52)65858166512720 רהט124 בית 3שכ מ"אזרחיות בע' נתיב תשתיות ועב
וציוד היקפי, מחשבים, ציוד, עיתונים, ספרים212-7158 (54)542127158 רהט69אלתקוא מ"אמיר שירותים כללים בע.ס

'אלומניום וכו, מסגרות, תגמירי בניין, איון, כללית, בנייה653-0056 (52)99170639917004 רהט145. ת.אקרן הנדסה. ס.ס
שיפוצים וצבע, לוח מגנטי661-2049 (52)139 בית 18' שכסאלח אלקרינאוי

כוכב . א.סברי אלקרינאוי ס
מיזוג אוויר632-9522 (52)52632952208-9910076 רהט206 בית 18' שכהמזיוג

אספקה ושירות לציוד כיבוי אש622-5590 (52)6814119918791 רהט255 בית 18שכונה סול אש
חשמל ומאור568-0522 (54)545680522765108228ש" ב4168. ד.תסופיאן נצר

תקשורת, גילוי עשן, מיגון, עבודותחשמל ותיקונים218-9556 (50)08-9104550רהט 14/123סופר מיגון ותיקשרות

שיפוץ מיבנים5045660059910347רה 21/46מ"סימינר בניה וסחר בע

סנד סנטר סחר כללי והשקעות 
.ע.מ ס"בע

 באר שבע10300. ד.ת

שירותי רווחה, חשמל מאור405-1456 (52)5240541566460957
.תאורת רחובות, חשמל539-3521 (50)03-907176603-9071766 כפר קאסם3862. ד.תסרסור את יסמין

פסיכולוגיה, רווחה, שירותי חינוך470-1885 (52)606. ד.טירה תעבד אל חי יוסף
מיחשוב869-5979 (53)04-628321104-6283211ית'ג-  באקה238. ד.תמ"תמכה טכנית למחשב בע. מ.ע
ל אחים רזי ביצוע עבודות .מ.ע

בנייה קלה, חומרי ניקיון, מסגרות, גינון ופיו שטח798-7277 (52)6814969 רהט627. ד. ת72 בית 12' שכמ"בע

441-8269 (50)5088911919910559 רהט168 בית 7' שכמ"אציל בע. ר.ע
פתוח , עבודות עפר, מסגרות, תגמירי בניין, בנייה כללית

מערכות תשתיות מים ביוב ניקוז, שטח
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עמותה לקידום החינוך ובריאות 
503071769ש" ב5/4יעקוב לוינסקי הנפש

0532250108דיאב 

.חינוך בריאות, רווחה
דו קיום, ספורט212-7367 (50)2/112רהט עמותת אילסלאם

חינוך בריאות, עבודות ושירותים בתחום רווחה5421740036412164רהט 29/112ד אלמושרק'עמותת אלע
שירותי רווחה528655737רהט 17/112עמותת השחר החדש

שירותי רווחה313-0204 (54)99102119910463 רהט930. ד.תעמותת ידיד
שירותי רווחה696-4454 (54)99106169910618 רהט416. ד.  ת17' שכעמותת ליאלי

שירותי רווחה748-7884 (50)15908-99105139910457 בית 3' שכעמותת נשות רהט
רווחה, ספורט, תרבות, חינוך5069910286218661 רהט516. ד.ת(ר"ע)עמותת צעירי הנגב רהט 

עמותת ראמא למתן שירותי חינוך 
שירותי רווחה וחינוך23050441826908-6308580. ד. ת18/163שכונה ורווחה

שירותי רווחה768-0980 (50)5076809808-6655920 באר שבע594. ד.תעמותת תמקין
תוכנה וחומרה, מיחשוב, התקנת מצלמות אבטחה560-7268 (54)545607268קיוץ בית נירערן לנגרמן

451-5070 (54)09-885483509-8854836 נתניה8/73אהוד מנור מ" הפקות בע2פאנטום 
, ריהוט וציוד משרדי, מיזוג אוויר, חשמל ומאור, נגרות

.תוכנה וחומרה, מיחשוב
מחשבים וציוד היקפי964-8184 (50)77909009804-9967131 עכו5טרופלדור מ"פי סי משין בע

שיפוצים ואחזקה, עבודות הנדסיות527-0607 (50)154062315156231505. ד.ת, להביםמ"הנדסה ובנין בע-פליפ חורי
נגרות077-5623 (5)99103309910348אזור התעשייה רהטמ"פרופיל הנגב בע
תוכנה וחומרה, מיחשוב, מיזוג אוויר, חשמל ומאור277-5059 (52)02-587201002-5862860 ירושלים23017. ד.תמ"צומת חשמל בע

צעד קדימה לקידום החינוך 
שירותי רווחה753-6064 (50)99172859910017 רהט391. ד. ת7' ברהטשכ

900-5173 (50)99171279917127 רהט25שכונה קומפונט אלבלד אלטורי עודה
התקנה, עבודות קירור ומיזוג אספקה52446427486230631 לקיה326. ד.תקירור רבידי

שירותי רווחה רהט212. ד.תעמותה לשינוי חברתי בנגב- קפא
מיכלי מחזור, כלי אצירה, אשפתונים טמוני קרקע733245899732480790 פתח תקווה10025. ד.תמ"א אקולוגיות בע.ג.ר

מוסבאח אבו -רהיטי גן עדן 
ריהוט641-3402 (50) רהט95 בית 14שכונה סהיבאן

ריהוט וציוד משרדי, מסגרות, נגרות03-653090003-5588845050-9292300 חולון10הסדנא מ" בע1991רהיטי הכוח 
.ס.רהיטי עוצמה א

03-550369503-5503678 חולון21הבנאי 
אלומניום , מסגרות, תגמירי בניין, איטום, כללית, בנייה

'וכו
מתקני משחק לפארקים, ריהוט רחוב35034970 חולון32הבנאי מ"ריהוט רחוב בריאות ונוחות בע

וכלים סינטריים, קרמיקה, מוצרי חשמל756-0615 (50)08-991239508-9912666 רהט27. ת.ארואיל קרמיקה
תוכנה חומרה ומצלמות, מיחשוב632-9301 (52)5263293016199204רהטריתאל תקשרות
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אספקת עובדים מקצועיים, שיפוצים כללים493-9800 (54)6512895 שדרות364. ד.תע"רשת בר ביצוע ב
ציוד למעבדות ביולוגיה פיסיקה878-8828 (52)04-857666704-8576615 ירת כרמל5קרן היסוד רובנשיין ציוד מדעי. ש

פתוח שטח, עבודות עפר, בנייה כללית737-6610 (57)52344585808-6518671 מיתר15תמנע מ"שביל בצד קבלנות כללית בע
שירותי רווחה, תוכנה וחומרה, מיחשוב538-6954 (50)5053869549948439 רהט27אלאימאן בית תמר חינוך רווחה
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