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 לכבוד 
 מזכירי האיגוד המקצועי במרחבים

 יושבי ראש ועדי עובדים 
 
 
 

 שלום רב 
 
 

 בחירות למוסדות הסתדרות עובדי הבניין ,העץ, זכוכית וקרמיקההנדון: 
 
 
  

אישרה  7.7.7.ועדת הבחירות המרכזית אשר התקיימה היום יום שני  מתכבד אני להודיעכם כי בישיבת
 את הסעיפים לקיום הליך הבחירות למוסדות הנבחרים 7 פה אחדועדת הבחירות 

 
 

 פעולה
 

יום 
 בשבוע

 הערות  תאריך

  41767.7 שישי היום הקובע 
הספר יפורסם במזכירות + בדיקת זכאות  7.7.7. שני פרסום ספר הבוחרים  

 תר ההסתדרותבא
 אישור חלוקת הצירים על ידי ועדת הבחירות

 
  7.7.7. שני

 באתר ההסתדרות ובמרחבי ההסתדרות  7.7.7. שני פרסום חלוקת הצירים + לוחות המועדים 
 1:11.עד השעה  17.7.7. שלישי הגשת מועמדות צירי הוועידה וערעורים 

קבלת רשימות צירי הוועדה עד השעה  עד 47.7.7 ראשון והעברת הרשימות לוועדת הבחירות בחירת צירי הוועדה 
.7:11 

הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר הסתדרות עובדי הבניין 
 לוועדת הבחירות

 7:11.עד השעה  47.7.7 ראשון

 1:11.ישיבת הוועדה תתקיים בשעה  77.7.7 שני אישור צירי הוועידה ע"י ועדת הבחירות 
 1:11.ישיבת הוועדה תתקיים בשעה  77.7.7 שני ישור המועמדות לתפקיד יו"ר להסתדרות עובדי הבנייןא

 באתר ההסתדרות 17.7.7 שלישי פרסום רשימת צירי הוועידה 
פרסום רשימת המועמדים לתפקיד יו"ר הסתדרות עובדי 

 הבניין
 באתר ההסתדרות  17.7.7 שלישי

 או בכול דרך אחרת
  6797.7. שלישי וועידה כינוס ה יום

בחירת מרכז + מזכירות + יו"ר להסתדרות עובדי הבניין 
 והעץ זכוכית וקרמיקה 

  6797.7. שלישי

 
 
 

 מאחל  לכול העושים הצלחה 
 
 
 

 בברכה                                                                                                                        
 עו"ד אמיר ירון                                                                                                                  

 חירות המרכזית יו"ר ועדת הב                                                                                                       
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 לוח מועדים 
 
 

 פעולה
 

יום 
 בשבוע

 הערות  תאריך

  41767.7 שישי היום הקובע 
יפורסם במזכירות +  הספר 7.7.7. שני פרסום ספר הבוחרים  

בדיקת זכאות באתר 
 ההסתדרות

אישור חלוקת הצירים על ידי ועדת 
 הבחירות

 

  7.7.7. שני

פרסום חלוקת הצירים + לוחות 
 המועדים 

באתר ההסתדרות ובמרחבי  7.7.7. שני
 ההסתדרות 

 1:11.עד השעה  17.7.7. שלישי הגשת מועמדות צירי הוועדה 
והעברת בחירת צירי הוועדה 

 הרשימות לוועדת הבחירות 
 47.7.7 ראשון

 עד
קבלת רשימות צירי הוועדה 

 7:11.עד השעה 
הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר 

לוועדת  הסתדרות עובדי הבניין
 הבחירות

 7:11.עד השעה  47.7.7 ראשון

ע"י ועדת  צירי הוועידהאישור 
 הבחירות 

ישיבת הוועדה תתקיים בשעה  77.7.7 שני
.1:11 

ישור המועמדות לתפקיד יו"ר א
 להסתדרות עובדי הבניין

ישיבת הוועדה תתקיים בשעה  77.7.7 שני
.1:11 

 באתר ההסתדרות 17.7.7 שלישי פרסום רשימת צירי הוועידה 
לתפקיד פרסום רשימת המועמדים 

 יו"ר הסתדרות עובדי הבניין
 באתר ההסתדרות  17.7.7 שלישי

 או בכול דרך אחרת
  6797.7. שלישי וועידה כינוס ה יום

בחירת מרכז + מזכירות + יו"ר 
להסתדרות עובדי הבניין והעץ 

 זכוכית וקרמיקה 

  6797.7. שלישי
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ברשימת צירי הוועידה להסתדרות עובדי  מועמדים/מועמדות להיכלל ברשימת  /תהסכמת מועמד  
   הבניין ,עץ, זכוכית וקרמיקה 

 
 
 

 _________________ שם פרטי ____________________ משפחה  ____           
 

 תעודת זהות __________________  תאריך לידה   __________________           
 

 כתובת __________________________________________________           
 

 טלפון ______________________   נייד_________________________           
 
 
 

 אישור
 

 
 ________________אני    ________________   _______________________       

 שם פרטי                              משפחה                                                 ת"ז                  
 
 

 ניין ,עץ, זכוכית ברשימת צירי ועידת הסתדרות עובדי הבאת הסכמתי להתמודד  תמאשר          
 וקרמיקה מטעם מקום עבודה _____________  פרטני , גמלאים, בכפוף לקבוע בחוקת           
 ההסתדרות ותקנון הבחירות   למוסדות הנבחרים של ההסתדרות .          

 
 
 
 
 
 
 

              ____                                           ___________________________________ 
 תאריך                                                                           חתימה                               

 
 
 

        



 

 מרחב
מקום 
 בז"ב שם מקום עבודה עבודה

 1411 קרן בטוח פועלי בנין פנסיה 33274 2אביב יפ -תל

 76 אשטרום בע"מ 31831 2אביב יפ -תל

 33 משהב חב 'לשכון בנין ופתוח 26314 2אביב יפ -תל

 17 גולן את הורנשטיין בע"מ 29568 2אביב יפ -תל

 11 מרחב תל אביב 602 2אביב יפ -תל

 10 אשטרום קבלנות בע"מ 101023 2אביב יפ -תל

 7 בן ציון וילקר 78בע"מ  102525 2אביב יפ -תל

 7 אשדר חברה לבניה בע"מ 375428 2אביב יפ -תל

 5 קבוצת אשטרום בע"מ 375261 2אביב יפ -תל

 4 רסקו בנין תא 33209 2אביב יפ -תל

 4 סולל בונה בכירים ת"א 522391 2אביב יפ -תל

 522474 2אביב יפ -תל
אשטרום אשקריט חודשיים 

 4 ת"א

 2 י. זילברמינץ ובנו בע"מ 102738 2אביב יפ -תל

 2 ש.כ. מאגרי אנוש יוניברס 181926 2אביב יפ -תל

 1 אשדר יזום ובניה 103122 2אביב יפ -תל

 362376 2אביב יפ -תל
מבני אשבת חברה לבנית 

 1 תעש'

 125 איטונג בע"מ 24216 31שומרון 

 11 דיקמן צבי ובניו בע"מ 102513 31שומרון 

 9 מרחב שומרון 613 31שומרון 

 6 מליחי יעקב קבלנים 102658 31שומרון 

 6 א. וייס בניה ופיקוח בע"מ 102880 31שומרון 

 227 סולל בונה בע"מ 580928 13בני -רמת גן

 124 סולל בונה פיתוח וכבישים 580837 13בני -רמת גן

 18 אשבונד בע"מ 536524 13בני -רמת גן

 16 אביב ושות 'בע"מ 294017 13בני -רמת גן

 15 ישראבטון תעשיות בטון בע"מ 67249 13בני -רמת גן

 12 שכון עובדים בע"מ 24240 13בני -רמת גן

 11 שמי אשקלוני 102827 13בני -רמת גן

 6 אי אנד אם -אס בי איי  120543 13בני -רמת גן

 4 מרחב רמת גן בני ברק 630 13בני -רמת גן

 3 י. אדיב את י. גוז בע"מ 102796 13בני -רמת גן

 1 נוה בנין חב 'לבנין בע"מ 29912 13בני -רמת גן

 10 סובעי יפת -נגרית האומן  101877 22רחובות 

 5 פייל בע"מ -בייס 358697 22רחובות 

 4 מרחב רחובות 622 22רחובות 

 1 מ.י. דביר בע"מ 102841 22רחובות 

 16 חרות הנדסה ומערכות בע"מ 126201 21ראשון לציו 

 14 שמשון זליג ושות 'חב 'קבלנ 27687 21ראשון לציו 

 13 מרחב ראשון לציון 623 21ראשון לציו 

 13 א.ש.י פרשקובסקי חב 'לבנין 29703 21ראשון לציו 

 5 י. זהבי חרושת מרצפות בע"מ 246371 21ראשון לציו 

 3 מעוז דניאל בע"מ 102684 21ראשון לציו 

 2 איטומית בע"מ 101421 21ראשון לציו 

 1 צרפתי צבי ובניו 29709 21ראשון לציו 

 1 אחים דוניץ בע"מ 29722 21ראשון לציו 

 1 קיילין את שניטמן הנדסה 102558 21ראשון לציו 

 1 גיה בניה ופיתוח בע"מ 103445 21ראשון לציו 

 26 מנהרות רולצור שותפות 103000 23פתח תקוה 

 9 מאירי ובניו בע"מ 103377 23פתח תקוה 



 מרחב
מקום 
 בז"ב שם מקום עבודה עבודה

 8 מרקו ויורם חב'בניה והנדסה 101991 23פתח תקוה 

 6 מרחב פתח תקוה 620 23פתח תקוה 

 6 אבנר בטאט בע"מ 103008 23פתח תקוה 

 3 א.מ.י. התקנות ושרות בע"מ 101717 23פתח תקוה 

 1 ד.נ. כל גדר בע"מ 102932 23פתח תקוה 

 249 פניציה אמריקה ישראל 50252 33עמקים צפונ 

 19 חטיב וליד מגדל העמק 345785 33עמקים צפונ 

 12 מרחב עמקים צפוני 611 33עמקים צפונ 

 12 רמי תעשיות קרמיקה בע"מ 39594 33עמקים צפונ 

 4 אלוני אבא שכירים 332791 33עמקים צפונ 

 1 ביח"ר גמל 523894 33עמקים צפונ 

 82 מרדכי בנימין ובניו עב'עפר 101873 32עמקים 

 13 בע"מ חב 'קבלנ אברהם ויצחק 100442 32עמקים 

 10 דלתות חמדיה בע"מ 35360 32עמקים 

 9 מרחב עמקים 612 32עמקים 

 9 א.צ. אבידן עבודות עפר 103216 32עמקים 

 7 פודי מאג'ד סאלח 27321 32עמקים 

 2 פודי אברהים מוחמד 27533 32עמקים 

 2 משמר העמק שכירי משקים 59089 32עמקים 

 2 רהיטי בית אלפא 100682 32עמקים 

 1 רמת השופט מפעלי עץ 58354 32עמקים 

 1 פודי עיזאת קבלן בנין ושיפ 103313 32עמקים 

 45 מרחב נתניה 615 31נתניה 

 31 מדיסון הנדסה בע"מ 102844 31נתניה 

 11 מלט מבנים בע"מ 35907 31נתניה 

 11 בוצין משה בע"מ 100655 31נתניה 

 9 מגיד מקס בע"מ חב 'לבנין 29362 31נתניה 

 8 ( מבני גזית2333בע"מ ) 283283 31נתניה 

 5 ק.ע.ג.מ. מבנים ואחזקות 100467 31נתניה 

 5 חופרי השרון בע"מ 101978 31נתניה 

 3 א. ארנסון בע"מ 36475 31נתניה 

 3 מרציאנו רחמים ויצחק בע"מ 103389 31נתניה 

 2 ולדימיר דינוביצקי בע"מ 26299 31נתניה 

 2 ס.ע.ן זהב בע"מ 29212 31נתניה 

 2 הרשקו אריה עבודות ריהוט 100568 31נתניה 

 2 יזום בע"מ-ג'קי ויס 102850 31נתניה 

 1 י.ב. ניר בניה והשקעות בעמ 102784 31נתניה 

 1 דקורה בע"מ 102892 31נתניה 

 1 פימה מגיד חברה לבנין 103362 31נתניה 

 124 מרחב נצרת 609 9נצרת 

 38 ב.ס.ט. בניה בע"מ 312439 9נצרת 

 30 חברת קל בנין בע"מ 71043 9נצרת 

 13 סעדי גאזי קבלן בנין 101093 9נצרת 

 8 ס.מ. מוחמד לבניה ושיפוצים 101442 9נצרת 

 8 ברבור סלים נצרת 515551 9נצרת 

 7 האחים אבו עיאש בע"מ 385880 9נצרת 

 5 פודי סובחי חסן אצל נאיף 27320 9נצרת 

 4 א. בטון דושי 2332בע"מ  103129 9נצרת 

 3 לאן חב 'לבנין ופיתוח בע"מ 28078 9נצרת 

 3 סלים לחאם יזמות בע"מ 101681 9נצרת 

 3 ח.ר. עדן לבנין ופתוח בע"מ 101928 9נצרת 

 2 עדנאן ראשד לבנין בע"מ 171073 9נצרת 



 מרחב
מקום 
 בז"ב שם מקום עבודה עבודה

 1 טרמק בע"מ -קל בנין  27661 9נצרת 

 175 פניציה מפעלי זכוכית בע"מ 39271 28נגב מרכז 

 123 נגב קרמיקה בע"מ 292698 28נגב מרכז 

 3 מרחב נגב מרכז 627 28נגב מרכז 

 2 בע"מנגרית אומן הנגב  29358 28נגב מרכז 

 197 מרחב משולש צפוני 614 32משולש צפונ 

 33 אחים עבד אללטיף בע"מ 101855 32משולש צפונ 

 32 אלטשולר הנדסה בע"מ 102929 32משולש צפונ 

 10 אלפדל לבניין בע"מ 103171 32משולש צפונ 

 5 עיסא מחמוד להנדסה ובנין 103331 32משולש צפונ 

 3 סירמקס בע"מ 103350 32משולש צפונ 

 2 ג'בורין סולימן אחמד 103349 32משולש צפונ 

 147 מרחב משולש דרומי 617 38משולש דרומ 

 2 מרחב מרכז הגליל 608 7מרכז הגליל 

 20 סיבוס רימון תעשיות מבנים 350314 23לוד רמלה 

 10 עמינח תע 'רהיטים ומזרונים 245852 23לוד רמלה 

 6 מרחב לוד רמלה 621 23לוד רמלה 

 17 מפעלי עץ כרמיאל בע"מ 73239 8כרמיאל 

 15 מרחב כרמיאל 607 8כרמיאל 

 9 ש. ברוך חב 'לבנין 102734 8כרמיאל 

 2 משכל בע"מ(טקסטורה רהיטי) 386730 8כרמיאל 

 62 יחזקאל מורד בע"מ קבלן 272153 1כנרת 

 25 רחמים יאיר בע"מ 26685 1כנרת 

 25 בלוקל רביד 100601 1כנרת 

 16 מרחב כנרת 605 1כנרת 

 15 מתשתיות נתיבי דרכים בע" 103071 1כנרת 

 6 אבני רביד אגודה שת 'חקלאי 100652 1כנרת 

 4 דגבר נחום 103100 1כנרת 

 3 דגבר נחום ובניו בע"מ 103358 1כנרת 

 2 אפיקים קבוץ 38505 1כנרת 

 2 קבוץ לביא 64212 1כנרת 

 1 חב 'לפתוח עמק הירדן 90845 1כנרת 

 1 שלמה חביב חב'לעבודות עפר 101986 1כנרת 

 1 תעשיות רהיטים לביא אגש"ח 103175 1כנרת 

 116 משטרת ישראל ים 131300 3ירושלים 

 77 אביב מרדכי מפעלי בניה 38067 3ירושלים 

 67 חברת זלמן בראשי 38083 3ירושלים 

 33 הילרון בע"מ 500660 3ירושלים 

 29 שיא רהיט ייצור ושיווק 26125 3ירושלים 

 20 מחצבות הר טוב בע"מ 38257 3ירושלים 

 20 שוויקה אברהם ובניו בע"מ 103078 3ירושלים 

 9 ברעד חב 'לעבודות עפר פתוח 103275 3ירושלים 

 8 נטע ליפשיץ בע"מ 501007 3ירושלים 

 7 מרחב ירושלים 601 3ירושלים 

 7 חברה לפיתוח דרום הר חברון 101501 3ירושלים 

 6 חיים זקן בנין והשקעות בעמ 102660 3ירושלים 

 5 ש.ח.ן כרמלי בע"מ 102848 3ירושלים 

 5 אשטרום מפעל ים חדשיים 536698 3ירושלים 

 3 קירשטיין שמעון בע"מ 103090 3ירושלים 

 2 נגרית מזרחי נפתלי 78121 3ירושלים 

 2 דוד פריינד בע"מ 101962 3ירושלים 

 2 קלי בע"מ 102864 3ירושלים 



 מרחב
מקום 
 בז"ב שם מקום עבודה עבודה

 2 ש.ש. רובבשי בע"מ 103119 3ירושלים 

 2 ארגון קבלני הבנין והתשתית 103177 3ירושלים 

 1 ( עיר דוד פתוח91בע"מ ) 29761 3ירושלים 

 1 ויסמן יבוא ושיווק רהיטים 38208 3ירושלים 

 1 אלי יוחנן מהנדסים בע"מ 102713 3ירושלים 

 1 א.מ.ש. ברזני בע"מ 102854 3ירושלים 

 1 פרוייקט ניצני מבשרת בע"מ 103154 3ירושלים 

 1 יקיר (11) בניה יזום והשק' 103189 3ירושלים 

 1 מאיר ודוד כהן השקעות ובני 103306 3ירושלים 

 96 מנורה איזו אהרון בע"מ 332296 1חיפה 

 70 ג.ג.י. ריהוט משרדי גלובל 517664 1חיפה 

 24 אחים בן רחמים( צפון )בע"מ 103123 1חיפה 

 22 ולפמן תעשיות בע"מ 56028 1חיפה 

 22 צמיתות 73בע"מ  260927 1חיפה 

 21 מרחב חיפה 603 1חיפה 

 21 עב 'נג 'בע"מ -אחים חיון  317271 1חיפה 

 20 בנגד בניה 2332בע"מ  517748 1חיפה 

 18 י. לרר( הנדסה )בע"מ 100230 1חיפה 

 14 אורנית בע"מ 511725 1חיפה 

 13 תעשית פרופילים בע"מ 59311 1חיפה 

 13 וילאר אינטרנשיונל בע"מ 533497 1חיפה 

 12  3979הרקוליס את סנפיר 101467 1חיפה 

 11 מורדות כרמל חיפה 90977 1חיפה 

 10 ועדת בניה רכס הכרמל 81950 1חיפה 

 9 מחצבי אבן בע"מ 53538 1חיפה 

 9 קרניל חב 'לעבודות הנדסיות 393074 1חיפה 

 8 רום חן בע"מ 27941 1חיפה 

 8 א.ר. כהן הנדסה לבנין 29664 1חיפה 

 8 שמאי מתקני חשמל בע"מ 102546 1חיפה 

 6 א. לוי השקעות ובנין בע"מ 27657 1חיפה 

 6 ברכוביץ חברה לבניה בע"מ 259606 1חיפה 

 5 ש. עבדי צדק בע"מ 355362 1חיפה 

 4 מי טל הנדסה ושרותים בע"מ 84145 1חיפה 

 3 ט.ז. ציוד ונכסים להשכרה 27856 1חיפה 

 3 המשפץ 2331ש.פ. )בע"מ(  336644 1חיפה 

 3  91צבי בלסקי חברה להובלה 388363 1חיפה 

 2 ד.ז.א. קומות בע"מ 29735 1חיפה 

 1 נכסי איתן יהושוע בע"מ 27726 1חיפה 

 1 שיש אלוני בע"מ 56861 1חיפה 

 1 אשל הירדן יזום ובנין בע"מ 100702 1חיפה 

 277 תעשיות אבן וסיד בע"מ 36988 39בת י -חולון

 51 מרחב חולון 619 39בת י -חולון

 40 לסיכו בע"מ 210500 39בת י -חולון

 18 א.ד.מ נתנאל בניה בע"מ 101724 39בת י -חולון

 10 אלברטו גבסו ובניו בע"מ 101929 39בת י -חולון

 9 נתנאל גרופ בע"מ 103439 39בת י -חולון

 8 א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ 101667 39בת י -חולון

 6 יופי רהיט בע"מ 27713 39בת י -חולון

 5 גצלר ביקסנשפנר בע"מ 101882 39בת י -חולון

 4 צוברי שלמה שרברבות 101666 39בת י -חולון

 4 אשד עמיקם ואהוד בע"מ 103107 39בת י -חולון

 3 גן השיקמים בע"מ 103228 39בת י -חולון



 מרחב
מקום 
 בז"ב שם מקום עבודה עבודה

 3 לסיכו ייזום והנדסה אזרחית 103371 39בת י -חולון

 2 "מעציון הנדסת חשמל בע 101737 39בת י -חולון

 2 הלמן יגאל -גלזורה גלס  101968 39בת י -חולון

 2 אפרידר החברה לשכון ופתוח 103218 39בת י -חולון

 1 לילוב אריה ובניו בע"מ 101665 39בת י -חולון

 102490 39בת י -חולון
ד.ר. תעשיות  3992בעמ 

 1 מתכת

 1 רמי שבירו הנדסה בניה והש' 102667 39בת י -חולון

 1 קדומים לע"ד בע"מ 103213 39בת י -חולון

 1 רמי שבירו-גיא ודורון לוי 103246 39בת י -חולון

 1 אלון הרצוג נגרות 103305 39בת י -חולון

 1 ע.ר. יצחקי ובניו בע"מ 103333 39בת י -חולון

 257 אקרשטיין תעשיות בע"מ 294074 31השרון 

 95 א. דורי בניה ותשתיות בע"מ 51185 31השרון 

 71 חברת תדהר בנייה בע"מ 102544 31השרון 

 33 אילן בדני עב 'עפר בע"מ 102921 31השרון 

 19 ינוב בניה ופיתוח בע"מ 102638 31השרון 

 18 רום גבס חיפוי וקירוי 101730 31השרון 

 16 רייכל עבודות עפר 102726 31השרון 

 14 ( ח.ל.ד. ריהוט2332בע"מ ) 101733 31השרון 

 13 בני איתן פרוייקטים הנדסים 103053 31השרון 

 11 ליפסקר ושות שרותים הנדסאי 102919 31השרון 

 8 מרחב השרון 616 31השרון 

 8 עמית מרשנסקי בניה בע"מ 102580 31השרון 

 5 מערכות נוחות 2338בע"מ  29176 31השרון 

 5 ( ראובן הוכמן3993בע"מ ) 102824 31השרון 

 5 גלעד את ענת יזמות ובניה 103063 31השרון 

 4 קים לוסטיגמן 102555 31השרון 

 4 נוה מרום חב 'קבלנית לבנין 102556 31השרון 

 2 ג. פלד מיזוג אויר בע"מ 102648 31השרון 

 2 דחן בע"מ 103028 31השרון 

 1 ב.ש. בלושטיין -בית בכפר  102677 31השרון 

 1 י. פריזט ש. חסון 102721 31השרון 

 1 ש. מיכלסון בע"מ 102760 31השרון 

 1 השבתאים בע"מ 102895 31השרון 

 1 ע. מסיקה עבודות בניה 102909 31השרון 

 53 מרחב הנגב 626 21הנגב 

 29 חב 'אביסרור משה ובניו 27811 21הנגב 

 17 אחים אום חב'לעבודות בנין 101885 21הנגב 

 13 ש.י.א רפאל פרוייקטים 101406 21הנגב 

 102743 21הנגב 
אחים אום שותפות רשומה 

 7 בעמ

 7 נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ 103315 21הנגב 

 6 שיבולת חב 'להנדסה ובנין 102856 21הנגב 

 4 אספלט דרום באר שבע 27832 21הנגב 

 4 טרקוטה תעשיות חרס בע"מ 29875 21הנגב 

 4 יהלומית פרץ עבודות בנין 100900 21הנגב 

 3 ש. גוזלן בע"מ 26426 21הנגב 

 2 אלעבורה בע"מ 102819 21הנגב 

 2 נגב מינרלים תעשייתיים בעמ 243568 21הנגב 

 1 ליאת שרותי אחזקות מבנים 101738 21הנגב 

 1 דני טולדנו בע"מ 102884 21הנגב 



 מרחב
מקום 
 בז"ב שם מקום עבודה עבודה

 69 מחצבות כפר גלעדי 52886 2גליל עליון 

 3 נגרית רהיטי יראון אגש"ח 103182 2גליל עליון 

 136 מרחב גליל מרכזי 610 33גליל מרכזי 

 16 אור הצפון ח. חטיב בע"מ 29431 33גליל מרכזי 

 11 חמאדי עומר קבלן בנין ושפ' 29456 33גליל מרכזי 

 3 חמאדה עימאד 27126 33גליל מרכזי 

 142 פורמקס תעשיות עץ בע"מ 101706 1גליל מערבי 

 134 ( רהיטי רגבה3992בע"מ) 90803 1גליל מערבי 

 60 אראל בע"מ 322578 1גליל מערבי 

 12 מרחב גליל מערבי 606 1גליל מערבי 

 4 פיליפ גורג ובניו בע"מ 26184 1גליל מערבי 

 3 בוני הצפון עכו 316596 1גליל מערבי 

 2 אבו עוקסא ובניו בע"מ 26691 1גליל מערבי 

 1 אחים אנטון לעב 'עפר בנין 101657 1גליל מערבי 

 1 שמואלי אשר בע"מ עפר בינוי 530923 1גליל מערבי 

 116 דניה סיבוס חב 'לבניה בע"מ 72033 37בק -גבעתיים

 3 פורמה פרוייקטים בע"מ 103024 37בק -גבעתיים

 3 גאו דניה בע"מ 103388 37בק -גבעתיים

 2 מרחב גבעתיים בקעת אונו 618 37בק -גבעתיים

 69  3993מטבחי זיו תעשיות 506972 21אשקלון 

 36 אייל ישר בע"מ 102843 21אשקלון 

 19 מרחב אשקלון 625 21אשקלון 

 16 יוסף עציון לפיתוח בע"מ 102858 21אשקלון 

 13 אסף 2333עבודות עפר בע"מ  102826 21אשקלון 

 10 מרטר בע"מ 102771 21אשקלון 

 8 טבקול דני ובניו בע"מ 102920 21אשקלון 

 7 פרץ בונה הנגב אחים פרץ 26531 21אשקלון 

 4 אפגד חב 'לעבודות הנדסה בנ 102653 21אשקלון 

 3 המברשת רוחמה אגש"ח בע"מ 101884 21אשקלון 

 2 יצחק אטיאס חב 'לעב 'בניין 103431 21אשקלון 

 1 גדאפ חברה ליזמות אתרים 103081 21אשקלון 

 75 אשקלית 217בע"מ  101025 22אשדוד 

 37 צרפתי שמעון בע"מ 102686 22אשדוד 

 23 בע"מאבו יחיאל  102907 22אשדוד 

 21 הקודחים שבת בע"מ 26690 22אשדוד 

 14 אשטרום דרכים בניה ופתוח ב 101003 22אשדוד 

 13 מרחב אשדוד 624 22אשדוד 

 12 גל גדרה בניה והנדסה בע"מ 103114 22אשדוד 

 8 דשניר בע"מ 102736 22אשדוד 

 4 מטבחי הדקל 26118 22אשדוד 

 3 מבנה שוקן בע"מ 103080 22אשדוד 

 3 טרגל בניה והנדסה בע"מ 103150 22אשדוד 

 1 בוני התיכון( פרוייקטים) 102611 22אשדוד 

 1 יחניוק ובניו בע"מ 383620 22אשדוד 

 5 אשטרום יומיים אילת 513887 27אילת 

 2 מרחב אילת 628 27אילת 

 1 נגריית חזן אילת בע"מ 29294 27אילת 

 1 ישראבטון תעשיות בטון אילת 522599 27אילת 

 7365   כוללת    

 


