
כתובתתחוםקבלן/ספק/שם החברהד"מס

שפרעםבטיחותחאזם. א1

טמרההובלותמהדי. א2

חדרהמוצרי בטיחותעיצובים. א3

חיפהציוד משרדיוסרמן.א4

מזרעהח חזבון.א5

תמרהמיגון ואבטחה. ח.א6

תמרהביובית הצפון. ע.א7

חיפהכלי עבודהל.פ.ר.א8

חיפהכלי עבודהל יבו ושווק.פ.ר.א9

תמרהא אנואר'אבו אלהיג10

תמרהא תהאני'אבו אלהיג11

טמרהעבודות שונות, גז אבו רומי אחמד שווק12

טמרהשטיחיםא ראיד'אבולהיג13

טמרהבשראבורומי מופק14

נצרתרשתות ניקוזאביב נציגיות15

טמרהגזאבראהים אבו רומי16

מחפרון ומשאיתאברהים בטל17

חיפהכלי מטבח ומסעדותאברהם צוקר ובניו18

טמרהאדם מדיקס19

טמרההסעותאדריס מוניות20

טמרהספורטאולימפיה ספורט21

טמרהדברי חשמלאורות הכוכבים22

טמרהמחמד אברהיםאורטופדיה טמרה23

חיפהשטיחים וילונותאורכד גינון24

טמרהירקותאחים חגאזי25

עיריית טמרה- רשימת ספר ספקים 



טמרהחשמלאחים מריח26

טמרהדלקדלק, אחים סמאר 27

תמרה2000אחים עיסאוי 28

שפרעםמוסךאחים עלאס29

אומנותאחלאם עואד30

טמרהכלליאחמד אבו רומי31

טמרהמאפיהאחמד זידאני32

טמרהאטליזאטליז אבו סלים33

תמרהאטליז אבו סלים34

תמרהאטליז אחמד בוקאעי35

טמרהאטליזאטליז בני דוירי36

תמרהאטליז בני דוירי37

תל אביבמ"איטק בע38

טמרהנזאר אבורומיאימאן בטיחות39

טמרהדברי ניקיון ופלסטיקאימאן מידפאק40

נצרתמחשביםאינפורמטיקה41

טמרהציוד משרדיאלבוחארי42

טמרהכלי מטבח ומסעדותאלביק43

טמרהמכולתאלדוחה אקסטרה44

טמרהאלזהראוי45

טמרהחומרי בנייןאלזינה46

טמרהחומרי בנייןאלחאג שמא47

טמרהמסעדה'אלטאז48

אופקיםאלי וענונו49

טמרהדברי מזוןאלעותמאני50

טמרהחומרי בנייןאלעטא51

טמרהאלעש אלערבי52

עראבהמעליותאלקודס53



מעליותאלקודס למעליות54

חיפהמזגניםאלקטרה55

טמרהחשמל רכבאלקטרו התאומים56

טמרהחשמל רכבאלקטרו חטיב57

חיפהמוצרי בטיחות וטיוליםאלקיים פסיפיק58

תמרהאמאן בטיחות והנדסה59

חיפהציוד משרדימ" בע2002אמקה ביט 60

חיפהציוד משרדיאמקול ביט61

תל אביבאן טי אן62

טמרהפירות וירקותאנור אבו אלהיגא63

טמרהפירות וירקותאנור מריסאת64

תמרהאעלאף אלבלד65

טמרהתעורובותאעלאף אלבלד66

כפר כנאאקסטרים67

קרית ביאליקאקספורדיה68

ביאליקכלי עבודהאקספורדיה69

סכניןציוד משרדיאקספרס  ציוד וריהוט70

טמרהמוצרי פרסום ודפוסארבסקו71

ארפל72

תמרהאלפני' אשראקה ללאנתאג73

תמרהעואד חומר בניין. ע.מ.ב74

נצרתמוצרי  קודיטוריהבוחארי קוסמטיקה75

טמרהבטוןבטון המרכז76

טמרהבטוןש.בטון ח77

טמרהבטוןבטון נעאמנה78

בטיחות בדרכיםבטרם79

תמרהביו הדברות80

סכניןהדברותביו הדברת81



טמרהביובית הצפון82

כאבולביוטי מון83

טמרהבית מרקח אלבלד84

טמרהבית מרקח המרכז85

תמרהבלו מון86

טמרהמסעדהבלו מון87

טמרהחומרי בנייןבני אבו חליל88

טמרהבני אחמד פואד89

תמרהבני אחמד פואד דיאב90

טמרהכלי עבודה, חומרי בנין וגינוןבני וליד פריד91

חיפהמוצרי חשמל מקצועייםברוני גז92

טמרהגינון הצפון93

גמא מול94

אם אלפחםציוד משרדיגמאל מול95

נתניהמוצרי ומשחקי מוגבליםגן בתנועה96

קיסריהציוד גני ילדיםגן גנית97

סכניןציוד גני ילדיםגן ומשח98

קיסריהמתקני חצרגנית  פארק99

קיסריהמתקני חצרגנית בתנועה100

גנית בתנועה101

ציוד מטבח מקצועיגסטרו ליין102

תמרהגרעיני עפולה103

טמרהחשמלל הנדסת חשמל.ג.ד104

נצרתרשתות ניקוזהרכבות.ס.ד105

טמרהמכולתדברי מזון ספורי106

רמת גןטכנולוגיה מסייעת, דגש 107

ראמהמוסיקהמי.רי .דו 108

רמת אליהודוד ציפניק109



מוצרי חקלאותדולב הדר110

ביאלקריהוטדורלן111

מ"די בור בע112

טמרהמ"דיאב אופיס בע113

טמרהחומרי בנייןדיאב באסם114

טמרהמוצרי חשמלדיאב דאהש115

טמרהמכולתדיאב סאלם116

טמרהמזגניםדיאב ראפע117

שפרעםמוסךדיב יוסף118

חיפהמחשובדיבור119

טמרהדיזיין רהיטים120

טמרהפרקט ועוד,שטיח דיקור הצפון121

ציוד מעבדותדלילה122

טמרהדלקתמרה- דלק 123

טמרהC125+דלתות עיסאוידלתות אלפרדוס124

טמרהדפוסדפוס אחים סמאר125

חיפהציוד רפואי ומערכותדקר126

כבולמוצרי כבישיםדרך ישירה127

תמרההאחים הובלות ומסחר128

תמרההאני בוקאעי129

טמרההובלות וחומרי בניין טמרה130

טמרהמנוף, הובלות הובלות טאהר חטיב131

טמרההום דיזיין132

חיפהחומרי בנייןהום סנטר133

תמרהאוי ואפי'היג134

תמרהאוי שווק'היג135

שעונים, אלקטרוניקה הילטרוניקס136

טמרהכלליהמספק טמרה137



טמרהחומרי בניןהמספק לעצים ורעפים138

סכניןתקשורת, כיבוי אש 2000הנדסת תקשורת 139

טמרההסעות אדריס סומייה140

טמרההסעות כנעאן141

טמרההסעות תמרה142

טמרההעתקותהעתקות טמרה143

טמרההצמרת144

השתיל145

באר שבעהשתיל146

טמרהתשתיות וגינוןתשתיות וגינון. א.ו147

עראבההדברותואכד עלי יוסף148

טמרהציוד מדעים וצילוםוידאיו גרפיטי149

מצלמותוידיו גרפיטי150

קרית אתאמוצרי ביטוןולפמן תעשיות151

טמרהפרסוםטמרה. מ.ל.ח152

תמרהתמרה. מ.ל.ח153

תמרהאזי אברהים מחמוד'חג154

תמרהאזי התקנות'חג155

טמרהצילוםחגאזי אחסאן156

טמרהזכוכיתחגאזי בסאם157

טמרהעוףחגאזי וחיד158

טמרהנגרותחגאזי מונדר159

טמרהמחפרון ומשאיתחגאזי נזאר עבדאלה160

טמרהמחפרון ומשאיתחגאזי נזיה161

טמרההסעותחגאזי עדנאן162

טמרהחומרי בנייןחגאזי צבעים163

טמרהטיב'חוות ח164

חוות חודרוג165



טמרהמנוףחומרי בניין והובלות166

טמרההובלותחומרי בניית והובלות167

טמרהבית מרקחתחוסאם עלאאדין168

טמרהמשאיתחוסין יאסין169

מוצרי בטיחותחזבון170

טמרהחטיב טורס171

טמרהחומרי בנייןחטיב מחמוד172

טמרהמנוףחטיב תאבת173

טמרהחיאת174

טמרהחייאן175

טמרהחלקי חילון הצפון176

תמרהחמד שחאדה177

תמרהחמזה זידאני178

תמרהחסאן בלאל179

טמרהחפירותחפירות בשיר180

יודפתחקלאי יודפת181

טמרהמחסני ביגחשמל אלראיד182

טמרהדברי חשמלחשמל הגליל183

טמרהחומרי בנייןטארק שומר184

פתח תקוהטביב חברה אצית185

פתח תקווהטודו טכנולוגיות186

טמרהריהוטטופ טין אופיס187

טמרהמחשביםטופ קומפיוטר188

מושב עמקהאם.אר.טי189

כבולטיולי כוכב הגליל190

תמרהטיולי מיסאן191

טמרהטיולי מיסאן192

טמרהטיולי מירא193



ביאלקטייב אלי194

חיפהכלי עבודהמ"טייב אלי בע195

חיפהטיימנטו196

חיפהשטיחים וילונותמ"טיירק בע197

פארק תעשיותמ"טיירק בע198

תל אביבטימוקו199

רמת גןטיק טק טכנולוגיות200

תל אביבטכנולוגיות201

טמרהטל אור הצפון202

תמרהטל אור הצפון203

טמרהמכולתטמרה מארקט204

טמרהטמרה סולאר205

טמרהבית מרקחתטמרה פארם206

תל אביבטנדו טכנולוגיות207

טמרהגינוןא  בנייה ופיתוח.ר.י208

טמרהחומרי בנייןיאסין עאטף209

טמרהחומרי בנייןיאסין עלי מחמוד210

נתניהמעבדותיבין ידע211

גבעת שאוליובל עינב212

קרית אתאחומרי בנייןיוסי כהן213

טמרהספורטיורו ספורט214

כלי מוסיקהני'ילא נג215

חיפהדברי ניקיוןמ"יסעור בע216

ירקות אנוור מריסאת217

סכניןכוכב הצפון218

כיאל מדיקל219

טמרהבשרכל בו לבשר טמרה220

תמרה מחמד דיאבB317כלי בית 221



טמרהכלי בית ומתנות222

ביאליקמוסיקהכלי זמר223

טמרהכנעאן טורס224

טמרההובלותכנעאן מועאד225

כבולכפר אלסדבאד226

טמרהמסעדהכפר הנופש טמרה227

עתליתכרמי אנטר לב228

שעבלאקי הנדסה229

חדרהמוצרי בטיחותלהב עתי230

כרמיאלכיבוי אשלהבות כרמיאל231

טמרהא"לובאני אספקות כ232

חיפהציוד מדעים וטכנולוגיהליאון אלקטרוניקה233

לייב מיוזק234

טמרהפרסוםלקאא מדיה235

עארהיונס מכונות. מ236

חיפהשטרן. מ237

טמרהברזל למסגרותקירשנבאום. י.מ238

מ בני אבורומי.מ239

אביזרי רכב. מ.מ240

טמרהתקשורתא עבודות חשמל.מ.מ241

ס עותמאן תעשיות.מ242

שפרעםעצים ופרזולפ מרכז הפרזול.מ243

טמרהתיקונים+ כלי עבודה  ב.ח.ר.מ244

טמרהמאפייהמאפיית אברהים245

מאפיית אלסולטאן246

טמרהמאפייהמאפיית אלסנאבל247

טמרהמאפייהמאפיית מחמוד חגאזי248

טמרהמאפיהמאפית אברהים249



טמרהמאפיהמאפית אחים סהלי250

טמרהמאפיהמאפית כארם חסן251

שפרעםעציםמבאריקי לעץ252

נצרתדי אזעקות'מג253

טמרהמכולתמע שיך זכי'מג254

נתניהלוחות בתי ספר2000מגוון 255

טמרהמדיקל אורתופדיה256

מהנא עלי דיאב257

כאוכבמובילי כאוכב258

מכולתמוחמד מריח259

מוחמד מריח260

זכרון יעקבמוטו גת261

קרית שדה תעופהמוטורולה262

טמרההדפסות, פרום מונארסט263

ע אלתות'מונתג264

טמרהמוסך אלאסיל265

טמרהמוסךמוסך אלתופיק266

חיפהמוסךפניק'מוסך דוד צ267

טמרהמוסךמוסך הכוכב268

כבולמוסך טרקטורים כבול269

מוסך ראיף הנדי270

טמרהמוסך שעבאן נאפע271

אבו סנאןמוסך תומא חורי272

טיב'מועדון ח273

טמרהבית קליהמזנון הבית274

טמרההובלותמחמד עומר סמאר275

טמרהמחמוד אבו שהאב276

טמרהחומרי בנין עציםמחסני הצפון277



מחסני הצפון לשווק278

טמרהמחצבי אבן279

טמרהמטאור אבטחה280

ראש העיןמחשביםמטריקס281

ראש העיןמטריקס282

לודמיכלי זהב283

טמרהמכולתמכולת אחים חגאזי284

מכולת ופיקה יאסין285

טמרהמכולתמכולת חמד שחאדה286

טמרהמכולתמכולת תמרה287

טמרהנאיף אבורומי- מנוף מנוף פאר288

טמרהחומרי בנייןמנופי תמרה289

טמרהמנר הסעות290

טמרהמנתגע אלתות291

מסגריית ראמי292

טמרהמסגרותמסגרית נביה דלה293

טמרהC259מכולת מחמד דיאב מסחר כללי294

טמרהמסעדת אלכיר295

טמרהמסעדת אלעותמאני296

טמרהמסעדת גני תמרה297

טמרהמסעדת עזיז בוקאעי298

טמרהמעבדות סכנין299

טמרהציוד מדעים וצילוםמעגל סגור300

מרום גולןמ"ח בע"מפעלי טוף אגש301

מרום גולןמ"ח בע"מפעלי טוף אגש302

עכומראות303

טמרהמרכז העצים304

ד אלכרום'מגמשחק לגן ולטף305



ביאליקמשתלות שפר306

טמרהגינוןמשתלת בית חי307

טמרהגינוןמשתלת נגמה308

טמרהמשתלהמשתלת ערין309

טמרהמשתלהמשתלת ערמוש310

טמרהמשתלהמשתלת קסם311

מתנס טמרה312

א מוצרי חשמל.ע.ד.נ313

טמרהמוסך וחלקי חילוףנביל אחמד חגאזי314

טמרהנגרותנגריה אלעסריה315

נגריית אחים עיסאוי316

נגריית עדנאן דיאב317

נגריית עמאד עיסאוי318

טמרהנגרית אחים בוקאעי319

טמרהנגרותנגרית המרכז320

נצרתנצרת דנט321

טמרהדלקן אנרגיה.ע.ס322

עבודות מסגרות.ע.ס323

טמרהאלומיניוםסאלח מוספא דיאב324

טמרהסברי זכי דיאב325

מגד אלכרוםבטיחותסגייר וליד326

סובוח זיידון327

 עונות4סוככי 328

טמרהדלקסונול אחים סמאר329

דלקסונול ישראל330

טמרהריהוטסופר הום דיזיין331

ירכאסורגי פארס332

טמרהסטאר קום333



טמרהמחשביםסטארט אפ334

אומנותסטודיו אפנאן335

ירושלייםמחשובמ"סייקטיק בע336

טמרהדלק תמרהסיכה ורחיצה  תמרה337

טמרהסיכה ורחיצה חגאזי338

סינמה דרמה339

מ"סיסטמטיקס בע340
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