
 
  כפר קאסם מכרז זוטא  

  מנהל ההנדסה/שפ"ע 

  עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות  

 יעקבי שיפוצים א.מ.  נוף גן פיתוח ותשתית בע"מ  פרץ מרדכי 

 חיים אפריאט  חדד דורון  רפאל הנדסה   -מומי אלון 

 נוי בניה תשתיות ופיתוח בע"מ -ישרא נוף גן פיתוח ותשתית בע"מ  ישראל אלון 

 מ.מ. אבו אלעסל בע"מ  אחים פרעון עבודות פיתוח בע"מ  שלומי שלום בע"מ 

  עבודות תשתית  

 בע"מ   2013דגני הכפר   א.אדם עבודות עפר ופיתוח בע"מ  בדיר איחסאן  

 א.מ.י. טאהא אחזקות והנדסה בע"מ טאהא זאהר  אחים פרעון עבודות פיתוח בע"מ 

   

  עבודות בניה 

 בע"מ   2013דגני הכפר   א.אדם עבודות עפר ופיתוח בע"מ  עבודות פיתוח בע"מ אחים פרעון 

 בילאל אלמסרי  טאהא זאהר  שלומי שלום בע"מ

 א.מ.י. טאהא אחזקות והנדסה בע"מ בדיר איחסאן  

   

  עבודות שיפוצים  

 בע"מ   2013דגני הכפר   א.אדם עבודות עפר ופיתוח בע"מ  אחים פרעון עבודות פיתוח בע"מ 

 בילאל אלמסרי  טאהא זאהר  

 א.מ.י. טאהא אחזקות והנדסה בע"מ  

   

  עבודות מים, ביוב ותיעול  

בע"מ   2013דגני הכפר   א.אדם עבודות עפר ופיתוח בע"מ  בדיר איחסאן   

 בילאל אלמסרי  טאהא זאהר  

 א.מ.י. טאהא אחזקות והנדסה בע"מ  

  עבודות תאורה  

   

הנדסיעבודות ציוד מכני     

   

  גידור ורשתות ומעקות בטיחות  

   



 
 בע"מ   2013דגני הכפר   א.אדם עבודות עפר ופיתוח בע"מ  
 בילאל אלמסרי  בדיר איחסאן  
 א.מ.י. טאהא אחזקות והנדסה בע"מ  

   
  ייצור והתקנת מתקני משחקים  

   
   

   
  עבודות גינון ומערכות השקיה  

 בע"מ   2013דגני הכפר   טאהא זאהר  עבודות פיתוח בע"מ אחים פרעון 
 בילאל אלמסרי  בדיר איחסאן  
 א.מ.י. טאהא אחזקות והנדסה בע"מ אלטורי גינון  

  עבודות פיתוח ועבודות עפר  

 בע"מ   2013דגני הכפר   א.אדם עבודות עפר ופיתוח בע"מ  בדיר איחסאן 
 בילאל אלמסרי  טאהא זאהר  

 אחזקות והנדסה בע"מא.מ.י. טאהא   
  שלטים ותמרורים  

   
   

  עבודות מסגרות  

 בילאל אלמסרי  א.אדם עבודות עפר ופיתוח בע"מ  בדיר איחסאן 
 א.מ.י. טאהא אחזקות והנדסה בע"מ  

   
  גיזום, העתקה וכריתת עצים  

 טאהא זאהר  למען הקהילה  
   
  דפוס ושכפול, שליחויות  

 דפוס אלסדיל  די.ג'י.פרינט  דפוס כפר קאסם 
   

  עבודות חשמל מתח נמוך 

 טהה מועאד  א.מ.י. טאהא אחזקות והנדסה בע"מ א.אדם עבודות עפר ופיתוח בע"מ 
 בע"מ   2013דגני הכפר   הבדירים בע"מ  מוחמד עאמר מהנדס חשמל 

 אמסיה  סאמקוטוק פתרונות בע"מ  



 מערכות גילוי וכיבוי אש 

 כיבוי ובטיחות אש בע"מ נור אש ציוד   

 מיזוג אויר 

 מיזוג בדיר   עאמר האני מזגנים  

 צביעת כבישים ומגרשים 

 בע"מ   2013דגני הכפר   א.אדם עבודות עפר ופיתוח בע"מ  

 א.מ.י. טאהא אחזקות והנדסה בע"מ בדיר איחסאן  

   

 וטיפול במשאבות ביוב,צילום וחידוש צנרת ללא חפירהתיקונים ואחזקת מערכות המים, שטיפה ושאיבת מים וביוב,אחזקה 

 א.אדם עבודות עפר ופיתוח בע"מ  ג.ס. לב הארץ  

   
 חומרי הדברה, דשנים וריסוס 

 טאהא זאהר   קסם הדברה וגינון  א.מ.י. טאהא אחזקות והנדסה בע"מ

 סיקמקס בע"מ  עבודות טאהא עומר  

   

 תכנון 

 מירי כהן משרד עו"ד  מחמוד עאמר הנדסה ואדריכלות  אזרחיתג'לאל מנסור משרד להנדסה  

 תיק פרוייקטים  אשרף מסארווה  אינג' תים 

 ג.הנדסה בע"מ  והבי טאהא  

 שירותי אחזקת גנים וגינון 

 בע"מ   2013דגני הכפר   טאהא זאהר  אחים פרעון עבודות פיתוח בע"מ 

 בילאל אלמסרי  בדיר איחסאן  

 טאהא אחזקות והנדסה בע"מא.מ.י.  אלטורי גינון  

 טיאוט רחובות מכני

 שיש ואבן אלבאשא  אדם עבודות עפר  . א למען הקהילה בע"מ

הובלות פלוס  -פריג חוסיין   בע"מ   2013דגני הכפר     

   
  שמירה ואבטחה  

 תום אבטחה בע"מ מוקד גל בע"מ   קבוצת גלאון בע"מ
שרות כללית  ולרבות שמירה בע"מ  רגש למתן  מוקד לב הארץ אבטחה וניקיון בע"מ    
   

  מוצרי אינסטלציה 



   
  ריהוט משרדי  

 ארגמן מתכת בע"מ נמיר שיווק ומסחר בע"מ  טהה עומר 
 נמאא ניהול ויזמות בע"מ  רהיטי אבן כרם  

   
  שירותי הסעות  

) בע"מ2007וניציה תור (  נצח תור בע"מ  טיולי ראלי בע"מ    
סרסור הסעות אחמד    אמיר עיצובים ריהוט ונגרות  נגריית נוף הארץ  

 מילאנו טורס הסעות ותיירות בע"מ מ.ע.מ. בן כליל אכראמי  א.ס. שירותי ניקיון ואיסוף 
  פרסומים בעיתונות 

 די . סטאק בע"מ  די. סטאק בע"מ  לאנא ייעוץ ושיווק בע"מ 
 דו איט קידום מכירות ומדיה בע"מ  
   

  משרדי ציוד  

 בע"מ   אברהים בוכארי אלראיד  אלאזדהאר 
   
  כיבוי אש  

לרבות הצללות ומגרשי כדורגל  מתקני חצר  

 ) בע"מ 2014ספורטלי גל ( י.ש.ע עבודה עברית בע"מ  נ.ג. לספורט בע"מ
 טאהא זאהר   מרפדיית אלבוך בע"מ   א.ד. מתקני משחק בע"מ 

בע"מ   2013דגני הכפר    בע"מ  1997י. הרפז    
  משטח גומי / דשא סינטטי 

   
   

 מעליות 

 שינדלר נחושתן מעליות בע"מ   כפיר מעליות בע"מ קון ישראל בע"מ 
 אלקטרה מעליות בע"מ   

 השכרת/רכישת רכבים 
 AVIS תמיר השכרת רכב בע"מ  הדס מ.ש. בע"מ 

 קרסו מוטורס בע"מ  כלמוביל   סובארו קבות סמלת 
 יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ   –יו.טי.אס   

 מינהל חינוך ורווחה



 חוגים והפעלות  
 חברת אלגינאן אבנאא אלמוסתקבל בע"מ  עורוד לתרבות וספורט בע"מ  ג'סור ליצירתיות בע"מ 

 מזון 
 מינימרקט אלוואחה מאכלי אבו מחפוד בע"מ  אבו שקרה סנטר 

 אדם אמין בע"מ  מוחמד עיסא  אלברכה בע"מ 
   

 מערכות מידע 
 סאמקוטק פתרונות ב"מ  אר.סי.אי.טי. פתרונות מתקדמים בע"מ  ביג מרקיטינק 

 מוחמד אלעובידי תקשורת  הייטק מחשבים א.ע.ל בע"מ   מ.ע מחמד עאמר מחשבים 
 מוחמד עיסא  BTC פאזה חכמה 

 
 


