עמוד 1

ספר ספקים  -עיריית עכו  -נכון לתאריך 13/11/2018
תחום :ריהוט משרדי
מס"ד

כתובת

שם החברה/ספק/קבלן

תל-אביב ,נחלת בנימין 122
חיפה ,השיש 49
קיבוץ עין החורש ד.נ .חפר
קיסריה ,האודם  ,6פארק תעשיה

טלפון
03-6824-831
04-8721-693
04-6250-216
04-6230-562
08-6610-121

1
2
3
4
5

אופיס גולדן ליין
י.י.דאר
קומפקטוס בע"מ
גן גנית בע"מ
א.ד .מירז תעשיות בע"מ

שדרות ,אזור התעשייה רח' לונדון ת.ד365 .

6

ש .ת .פעלטון בע"מ

אור-עקיבא ,הערבה 25

04-6266-120

7

דורלן בע"מ

קרית-ביאליק ,הנס מולר  ,9ת.ד9464 .

04-8755-440

8
9

קינג אופיס בע"מ
א.א.ר .רהיטי איכות בע"מ

מרכז נעמן דרך עכו ת.ד8223 .
רחוב הסתדרות  140חיפה

04-8746-318
04-8411-243

10

אביטל מיכאל יצחק  +אורן זאבי (מיקי טק)

רחוב הגומא  1איזור תעשיה דרום עכו

052-7221444

תושב
מקומי

תחום :מתקני משחקים
מס"ד
1
2

שם החברה/ספק/קבלן
גנית פארק בע"מ
פיברן קדימה  1987בע"מ

כתובת
קיסריה ,האודם  ,6פארק תעשיה
נתניה ,הרצל 53

טלפון

תושב
מקומי

04-6230-555
09-8614-960

תחום :לימודים /השתלמויות /קורסים
מס"ד

שם החברה/ספק/קבלן

כתובת

טלפון

1

מכללת ארז  -שלומי

שלומי ,קרית החינוך ,ת.ד115 .

04-9808-191

2

עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ

טירת הכרמל ,מוצקין 13

04-8403-840

3
4

מכללת אינטלקט אקדמון
אורט ישראל

חיפה ,ההסתדרות 251
תל-אביב ,שד' דוד המלך 39

054-777-1730

תושב
מקומי

תחום :הדברה  /חומרי הדברה
מס"ד
1
2

שם החברה/ספק/קבלן
רימי להגנת הצומח והסביבה בע"מ
סיקמקס בע"מ

כתובת
פתח-תקווה ,שנקר 23
כפר-סבא ,טשרנחובסקי 24

טלפון

תושב
מקומי

03-9221-551
04-6220-013

תחום :גינון  /השקייה /גיזום /דשא
מס"ד
1
2
3
4
5
6

שם החברה/ספק/קבלן
ארזים מוקה בע"מ
גינונים חברה לפיתוח ועבודות גינון
בע"מ
אלונים כריתה וגיזום בע"מ
דשא עוז בע"מ
עומרי לסרי
עץ הצפון משתלות בע"מ

כתובת

טלפון

כפר אוריה ,ד.נ .שמשון 88

02-9914-439

קרית-שמונה ,אחד העם 36

04-6817-566

חיפה ,ת.ד7494 .
אשדוד ,הקידמה 3
קיבוץ משמר השרון
בית-שערים ,ת.ד73 .

0523-219-572
08-8539-911
050-5681400
04-9533-178

תושב
מקומי

עמוד 2

תחום :ניקיון  /אחזקה  /אבטחה  /שמירה
מס"ד

כתובת

שם החברה/ספק/קבלן

טלפון

1

פסגות איתן בע"מ

עפולה ,אוסישקין 58

04-6080-810

2

רין (ג.ע) ניהול פרויקטים בע"מ
חברת קבוצת השומרים שמירה
וביטחון
ג'י פור אס
פלו-טל חב' לניקיון שמירה ואבטחה
בע"מ
צלול ניקיון ואחזקה בע"מ

חיפה ,משה דיין  ,1ת.ד3 .

072-211-1321

תל-אביב ,הרכב  ,4ת.ד67771 .

03-6392-233

פתח-תקווה ,השחם  ,14ת.ד7099 .

03-6899-209

חיפה ,רחוב יפו 19

04-853-4662

תל-אביב ,רחוב הגרא 34

03-5666-409

7

קבוצת ש .ניר בע"מ

3
4
5
6

נצרת עילית ,העליה 1

תושב
מקומי

04-6568440

תחום :מלונאות
מס"ד

כתובת

שם החברה/ספק/קבלן

1

עכו ביץ' בע"מ  -מלון חוף עכו

עכו

2

רשת מלונות "רימונים"

עכו

טלפון

תושב
מקומי

04-9957-999

תחום :חשמל  /תאורה  /מיזוג אוויר
מס"ד
1

שם החברה/ספק/קבלן

נצרת ,רחוב  3002מס' בית  , 7ת.ד130 .

04-6562-401

תל-יצחק ,נווה הדסה  ,2ת.ד 164 .אבן-יהודה

03-9271-230

3

סימון שירותי חשמל בע"מ

קרית-ביאליק ,הנס מולר 19

04-8752253

4

פדידה אמיר

עכו ,רחוב קיבוץ גלויות 11

04-9911228

*

5

מור יצחק טייב בע"מ

עכו ,ת.ד2508 .

04-9552425

*

6

ניזרי אלי

עכו ,פשוש 8

04-9914051

7

חיים ברסנו בע"מ

עכו ,החירות  , 14ת.ד487 .

04-9553777

*
*

8

אלקטרה בע"מ

נס ציונה ,איינשטיין 17

08-9339337

9

ג.ע.ש .עבודות חשמל ותשתית ()90
בע"מ

עכו ,אזור תעשיה דרום

04-9816794

2

חשמל נצרת מלאכה ומסחר בע"מ

כתובת

טלפון

תושב
מקומי

פאור און גנרטורים בע"מ (הגברה
ותאורה)

תחום :עבודות עץ  /מתכת ומסגרות
מס"ד

שם החברה/ספק/קבלן

כתובת

טלפון

1

עצי חזון בע"מ

כפר-יאסיף ,ת.ד11703 .

04-9966-483

2

א.א גל מתכות בע"מ

קרית-אתא ,המלאכה  1ת.ד775 .

04-8452-592

תושב
מקומי

עמוד 3

תחום :בנייה 100
מס"ד

שם החברה/ספק/קבלן

כתובת

טלפון

1

אגא ש.ח .עבודות עפר

קרית-שמונה ,ת.ד765 .

04-6903-542

2

אסיק תשתיות בע"מ

עפולה ,קהילת ציון 18

04-6521-838

תושב
מקומי

תחום :כבישים 200
מס"ד

שם החברה/ספק/קבלן

כתובת

טלפון

1

אגא ש.ח .עבודות עפר

קרית-שמונה ,ת.ד765 .

04-6903-542

2

אסיק תשתיות בע"מ

עפולה ,קהילת ציון 18

04-6521-838

תושב
מקומי

תחום :ביוב ניקוז ומים 400
מס"ד

שם החברה/ספק/קבלן

כתובת

טלפון

1

אגא ש.ח .עבודות עפר

קרית-שמונה ,ת.ד765 .

04-6903-542

2

פלגי מים

יקנעם ,המגדל (מושבה)

04-9893-031

3
4

אסיק תשתיות בע"מ
תגל מערכות ומתקני מים בע"מ

עפולה ,קהילת ציון 18
עפולה ,קהילת ציון 18

04-6521-838
04-6521-838

תושב
מקומי

תחום :משאבות טורבינות ותחנות שאיבה 500
מס"ד

שם החברה/ספק/קבלן

כתובת

טלפון

1

פלגי מים

יקנעם ,המגדל (מושבה)

04-9893-031

2

אסיק תשתיות בע"מ

עפולה ,קהילת ציון 18

04-6521-838

3

תגל מערכות ומתקני מים בע"מ

עפולה ,קהילת ציון 18

04-6521-838

תושב
מקומי

תחום :איטום מבנים 134
מס"ד
1
2

שם החברה/ספק/קבלן
נסיב חלבי בע"מ
מאור איטום בע"מ

כתובת
דלית-אל-כרמל ,ת.ד6727 .
באר -שבע ,רח' הבדיל  ,32ת.ד1346 .

טלפון

תושב
מקומי

04-8396-761
050-5369458

תחום :מסגרות  /ברזל
מס"ד

שם החברה/ספק/קבלן

כתובת

טלפון

1
2

חד עתיר בע"מ
מסגריית צמרת בע"מ

גן-יבנה ,המנור  ,11ת.ד106 .
חדרה ,המסגר  ,1ת.ד3112 .

072-2119-119
04-6343-525

3

טרלידור סורגים מתקפלים בע"מ

רחוב אלטלף  25יהוד

077-5555620

מס"ד

שם החברה/ספק/קבלן

כתובת

טלפון

1

אורן אקוסטיקה בע"מ

טבריה ,העמקים  ,6ת.ד327 .

04-6722-919

2

רם פרוייקטים מ.א .בע"מ

תל-אביב ,בוגרשוב 48

03-6294051

תושב
מקומי

תושב
מקומי

עמוד 4

תחום :ציוד עזרה ראשונה
מס"ד
1

שם החברה/ספק/קבלן
מדיקה

כתובת
נס-ציונה ,הפטיש  ,2ת.ד737 .

טלפון

תושב
מקומי

052-5553-454

תחום :סימון כבישים /שילוט ותמרורים
מס"ד

כתובת

שם החברה/ספק/קבלן

טלפון

1

ק.ר .אבטחת כבישים בע"מ

קרית-אונו ,ת.ד206 .

09-7881-585

2

אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית
בע"מ

נשר ,המסילה 22

04-8215583/4

תושב
מקומי

תחום :קונסטרוקצית פלדה  -קבלן אסבסט ומסגרות מבנים
מס"ד
1

שם החברה/ספק/קבלן
פיסו חנניה

כתובת
חיפה ,בר-יהודה  ,32ת.ד488 .

טלפון

תושב
מקומי

04-8203-317

תחום :שיפוצים ופיתוח
מס"ד

כתובת

שם החברה/ספק/קבלן

טלפון

1

יהודה ג'ורג' ובניו

קרית-אתא ,ת.ד385 .

04-8440-008

2

קינג אופיס בע"מ

מרכז נעמן ,דרך עכו ,ת.ד8223 .

04-8746318

תחום :הסעים
שם החברה/ספק/קבלן
מס"ד
 1המסיע נסימי

כתובת
נהריה ,היוצרים  ,13ת.ד9003 .

טלפון
04-9521-010

2

א .קרן פסגות

קרית-אתא ,דרך חיפה  ,27ת.ד10210 .

3

אגד הסעים בע"מ

לוד ,רח' המלאכה 6

03-9149643

4

מעלה מעלות בע"מ

מעלות תרשיחא ,רח' כליל החורש 9

04-9997285

5

פסגות הסעים בע"מ

בית שמש

02-9922022

תושב
מקומי

תושב
מקומי

04-8424-771/2

תחום :מ צ ל מ ו ת
מס"ד
1
2
3
4
5
6

שם החברה/ספק/קבלן
מים שקטים בע"מ
זיו מערכות אלקטרוניות בע"מ
מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
קלרוניקס בע"מ
טימקון מערכות טכנולוגיות בע"מ
בקרה חכמה  -פוירמן עופר

כתובת
קיבוץ אלונים ,ת.ד10065 .
קרית ביאליק ,שד' ירושלים 24
קרית שדה התעופה ,רח' נגב 2
קרית-אתא ,רח' פול גוגן 3/6
קרית ביאליק ,רח' יוסף לוי 3
ק .ביאליק ,רח' חיים 24/1

טלפון

תושב
מקומי

04-9531-208
04-8737-053
04-8415-094
050-780-1310
04-8742-593
052-3338932

תחום :אספקת קרמיקה וריצוף
מס"ד
1

שם החברה/ספק/קבלן
מ .דוכי יבוא ושיווק ()2009( )1975
בע"מ

כתובת
עכו ,רחוב גדוד 22

טלפון
04-9910-456

תושב
מקומי

עמוד 5

תחום :מזרקות  /בריכות  /מתקני-מים
מס"ד
1
2

שם החברה/ספק/קבלן
יורופילס בריכות שחיה בע"מ
תגל מערכות ומתקני מים בע"מ

כתובת
קרית אתא ,דרך חיפה 33
עפולה ,קהילת ציון 18

טלפון

תושב
מקומי

04-8410-615
04-6521-838

תחום :ביגוד  /הנעלה  /ציוד לחירום  /הדפסות גביעים  /מתנות מודפסות
מס"ד

כתובת

שם החברה/ספק/קבלן

טלפון

1

אורלי אזולאי (קומיקס)

עכו ,רחוב ויצמן 31

04-9550-194

2

אלקיים פאסיפיק שיווק וסחר בע"מ

מפרץ חיפה ,שד' ההסתדרות  189א'

04-8723163

3

רינה תעשיות נעליים בע"מ

תל-אביב ,לבנדה 32

03-6394156

תושב
מקומי

תחום :מיפוי ומדידה
מס"ד
1
2
3
4
5
6

שם החברה/ספק/קבלן
אורהייטק  GISבע"מ
אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית
בע"מ
קופרווסר אנטולי (נתן)
גיאו מאפ (ש .זייד ובניו) מקבוצת זייד
אורניב
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ
מקבוצת דטהמפ
ג'ורג' חזאן

כתובת

טלפון

פתח-תקוה ,אמיל זולא 39

074-7122-222

נשר ,המסילה 22

04-8215583/4

חיפה ,רח' שוהם 9/3

050-7437234

טירת כרמל ,רח' הרצל 69

04-8577444

גבעתיים ,רחוב הירקון 67

03-7541000

אבו-סנאן

050-7975417

תושב
מקומי

תחום :תשתיות תקשורת /אינטרנט  /פתרונות מולטימדיה /תוכנה מתקדמות/תכנות מחשבים
מס"ד

שם החברה/ספק/קבלן

כתובת

טלפון

1

 M.Rמערכות תקשורת

מעלות תרשיחא ,רח' אשכולות 74/3

04-9978259
054-6889250

2
3

איי.אן.אס.טק בע"מ
ש.א .מערכות הקרנה בע"מ
עביד נעים  -הנדסה ועצוב קול
ואקוסטיקה
שחר ליאור

נס-ציונה ,מזמרה  ,3ת.ד2051 .

08-9409-902

עכו ,גיבורי סיני  ,12ת.ד2148 .

04-9918-124

4
5
6
7
8
9
10
11

תומר פיש  +טל בהט "פאט פיש קורינה
בע"מ"

ח .י עמית מערכות מיגון בע"מ
בן גל יאיר  -גל מחשבים
שלומי איצקוביץ  -אי.טי .מנגמנט אפ אר
בע"מ
אי .אם .נטוורקס חזי טל תשתיות אינטרנט
ותקשורת
פרטנר פתרונות תשתיות איציק בנבנשיתי +
יובל קינן

 12אס.אם.בי.אי.טי .בע"מ  -יואב לודמר

גשר-הזיו ,הלוטם  ,4ת.ד292 .
ירושלים ,הגן הטכנולוגי ,מלחה ,ת.ד.
9695101

קרית ביאליק ,רח' בעלי המלאכה 9
עכו ,רחוב אהוד מנור 2
שד' מנחם בגין  80עפולה

תושב
מקומי

*

054-6844244
02-5337643
04-6346888
04-9550088
04-6465678

שדרות ירושלים  37קרית-אתא

0522-228-9007

רח' עמל  ,8ראש-העין

0542-329-342

רח' חיים מלר  13מזכרת בתיה

054-4937099

*

עמוד 6

תחום :מערכת כורזיות
מס"ד

שם החברה  /ספק יחיד

1

חברת ביפר

2

עביד נעים  -הנדסה ועצוב קול
ואקוסטיקה

כתובת

עכו ,גיבורי סיני  ,12ת.ד2148 .

טלפון

04-9918-124

תושב
מקומי

*

תחום :גילוי אש
מס"ד

כתובת

שם החברה/ספק/קבלן

1

א .גלוי אש בע"מ  -וייסבורד לאוניד

חיפה ,איינשטיין 113

2

ח .י עמית מערכות מיגון בע"מ

קרית ביאליק ,רח' בעלי המלאכה 9

טלפון

תושב
מקומי

054-6374-022
04-6346888

תחום :פינוי אסבסט
1
2

אהרון יגאל
סה-טהון בע"מ

מושב חוסן ,ת.ד182 .
קיבוץ שמרת ,ת.ד174 .

04-8455-115
052-6384-628

תחום :חומרי ניקיון  /כלים חד פעמים  /מוצרי נייר
1

ניתוב חוסן שיווק והפצה בע"מ

משק מס'  - 66מושב חוסן

0525-970-763

2

קשרי שיווק ישראל  -ישראל רונן

קיבוץ לוחמי הגטאות  ,ת.ד 636 .נהריה

0504-060-590

תחום :שיפוצים  /בנייה  /אחזקה  /נגרות
1

שגב כרמי  -חב' ניהול ונדל"ן בדרך הארץ בע"מ קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת 252180

2
3

ח .חמזה  -עבודות נגרות ובניין בע"מ
עלי מואנס ושות'

אזור תעשייה טמרה ת.ד 262 .כפר שעב 20165

עכו ,רח' הגדוד העברי 22

054-7748514
04-9883717
052-3054312

*

