מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

רשימת המפקחים והקבלנים בעלי אישור מהוועדה הטכנית לבצע עבודות אסבסט
מעודכן ל26/06/2011 -
שים לב :בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים
באבק מזיק( ,התשמ"ד –  ,1984אין לבצע עבודת בניה באסבסט ללא קבלת אישור לפני
תחילת העבודה מהוועדה הטכנית לאבק מזיק.
סדר פעולות )רשימת תיוג( לביצוע עבודת אסבסט:


בחירת קבלן ו/או מפקח לביצוע העבודה בהתאם לסוג העבודה:
סוג העבודה

מפקח

קבלן

אסבסט-צמנט
תקרית אסבסט-צמנט
)שריפה  /קריסה וכד'(

לא חובה

צמנט

אפשרות 1

פריך

צמנט

אפשרות 2

לא חובה

פריך

פריך*

פריך*

אסבסט-פריך

*מפקח אסבסט פריך וקבלן– בלתי תלויים )לא מאותה חברה ואין בניהם התקשרות עסקית בהקשר לעבודת
האסבסט לה נדרש האישור(.


בחירת מעבדה מוסמכת ** לביצוע בדיקות אוויר סביבתיות )לעיתים ניתן פטור מבדיקות(.
** מעבדה ומפקח לא מאותה חברה ואין בניהם התקשרות עסקית בהקשר לעבודת האסבסט לה נדרש האישור.



ביצוע סיור מקדים של הקבלן  /מפקח באתר ,צילום והכנת תרשים סביבה.



הכנה והגשה של בקשת עבודה לוועדה הטכנית ,ע"י בעל הנכס באמצעות הקבלן/מפקח .לבקשה יצורפו
המסמכים :בקשה בחתימת בעל הנכס ,תרשים סביבה ,תכנית עבודה ותמונות .יובהר כי הוועדה הטכנית ו/או
המשרד להגנת הסביבה לא דורשים תשלום עבור הבקשה והאישור.



אישור הוועדה הטכנית או בקשה להשלמות נשלחים לקבלן  /מפקח ולבעל הנכס בפקס) .אם לאחר  2ימי עבודה
ממועד הגשת הבקשה לא מתקבל אישור או השלמות יש ליצור קשר עם הוועדה בטלפון  /אי-מייל(.
באישור מופיעים התנאים לביצוע העבודה ,ומספר דגימות האוויר הסביבתיות שידרשו )או פטור מדגימות(.



דיווח של הקבלן  /מפקח לגורמים הבאים על מועד תחילת העבודה :הוועדה הטכנית ,מפקח המשטרה הירוקה,
מפקח עבודה אזורי )תמ"ת(.



ביצוע העבודה בהתאם לתקנות ,להנחיות הוועדה ולתנאים שפורטו באישור לבקשה.



ביצוע בדיקות אוויר סביבתיות בהתאם לתנאים באישור העבודה.



מסירת "אישור אכלוס" למבנה ,חתום על-ידי הקבלן  /מפקח לבעל הנכס.



הגשת דו"ח מסכם על-ידי הקבלן  /מפקח בתוך שבועיים מסיום העבודה .הדו"ח כולל בין היתר :אישר הטמנת
הפסולת ,תוצאות בדיקות מעבדה ,תמונות שצולמו בסיום העבודה ,העתק "אישור אכלוס".



אישור לדו"ח המסכם או בקשת השלמות לדו"ח נשלח מהוועדה לקבלן ולבעל הנכס.
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מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה

הוועדה הטכנית לאבק מזיק
רשימת הקבלנים והמפקחים לאסבסט:
שם בעל
מס'

שם החברה
E.H.S

האישור
ד"ר נעמי סיני

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

ת.ד 2232 .מבשרת
ציון 90805

02-5330381

02-5332288

אישור לא
בתוקף

.2

א .א בידוד
ציפויים

אמגד ביסאן

דוד פינקס 13
ראשון לציון 75704

03-9611943
052-5400108

03-9628941

31.01.2012

.3

א .א בידוד
ציפויים

חיים אזולאי

דוד פינקס 13
ראשון לציון 75704

03-9611943
052-2341921

03-9628941

31.01.2012

.4

א .א בידוד
ציפויים בע"מ

יוסף קדן

דוד פינקס 13
ראשון לציון 75704

03-9611943
052-6229477

03-9628941

31.01.2012

.5

א .א בידוד
ציפויים

שמואל לנצנר

דוד פינקס 13
ראשון לציון 75704

03-9611943
052-8897026

03-9628941

31.01.2012

.6

א .אריק
הנדסה בע"מ

ניסים סויסה

ת.ד215 .
עין יעקב

052-6101175
04-9915710

04-9914735

31.01.2012

.7

א .בי .אל.
בניה וגגות
בע"מ

יובל שמיר

רח' יגאל אלון 9
חיפה 32983

04-8226932
050-2290349

04-8326049

31.01.2012

.8

א .בי .אל.
בניה וגגות
בע"מ

יוסי בן נון

רח' יגאל אלון 9
חיפה 32983

04-8226932
054-4299298

04-8326049

31.01.2012

.9

א .בי .אל.
בניה וגגות
בע"מ

יוסי בן נון

רח' יגאל אלון 9
חיפה 32983

04-8226932
054-4299298

04-8326049

רח' יגאל אלון 9
חיפה 32983

04-8226932
054-4299299

04-8326049

רח' יגאל אלון 9
חיפה 32983

04-8226932
054-4299299

04-8326049

31.01.2012

משק  ,7מושב
תלמים79315 ,

08-6895795
050-9302093

08-6895795

אישור לא
בתוקף

.1

consultancy

א .בי .אל.
 .10בניה וגגות
בע"מ

ניר שמיר

א .בי .אל.
 .11בניה וגגות
בע"מ

ניר שמיר

א .ד .ניר
.12
הנדסה בע"מ
א .ט.
שירותים
.13
משפטיים
בע"מ

איתן דידי

מורד פחמאוי

חנקין 95
חולון

03-5597320
057-7721914

03-5597321
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31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

א .י .א
 .14עבודות גגות
בע"מ

יוסף אילוז

א .י .ג .ל.
 .15הנדסה וייעוץ
בע"מ

סגל יאיר

א .כ.
 .16הירשהנדסה
ובנין בע"מ

חאלד מובדא

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

הגליל  ,73חיפה
32681

04-8231838
050-5218642

ת.ד25087 .
חיפה 31250

04-8408411

04-8231858

04-8408413

אישור לא
בתוקף
אישור לא
בתוקף

ת.ד1633 .
טירה 44915

054-4417024

072-2303743

31.01.2012

אדם גבעון

כרכור ת.ד664 .
מיקוד 37106

04-6274745
052-6708885

04-6274741

31.01.2012

א .מ .פתרונות
.18
לגגות בע"מ

אלכסיי
אשכנזי

כרכור ת.ד664 .
מיקוד 37106

052-6708884
04-6274745

04-6274741

31.01.2012

א .ר .כהן
 .19הנדסה ובנין
בע"מ

יעקב דימנט

ת.ד10004 .
חיפה 26115

052-4399533

04-8416021

אבו געפר חסן
.20
עבודות בניה

אבו געפר
איהב

שכונה 24
בית 33
רהט 85357

08-9918387
057-7741396

08-9917055

אבו געפר חסן
.21
עבודות בניה

אבו געפר חסן

שכונה 24
בית 33
רהט 85357

08-9918387
057-7741321

08-9917055

זהרה
 .22אבו
אבראהים

אבראהים אבו
זהרה

ת.ד 18 .כפר מנדא
17907

04-9508577

אבו ציאם
.23
בסאם

אבו ציאם
בסאם

רהט ת.ד790 .

050-7615530
08-9910685

08-9910685

 .24אבי ג'נאח

אבי ג'נאח

קזז יחזקאל 24
אור יהודה

09-9564157
052-8461313

09-9564157

17.

א .מ .פתרונות
לגגות בע"מ

04-9508577

אבירם ניר
עבודות מתכת
.25
בע"מ

שמעון פורטל

הנשיא  16ב'
אשקלון

08-6751070
054-4236861

08-6750587

אבני ירדן חב'
 .26לבניין 1998
בע"מ

מיכאל
אבוקסיס

איזור תעשיה
תל חנן 20302

04-8211144
052-8935093

04-8213424
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אישור לא
בתוקף

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012
אישור לא
בתוקף
31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

אגוטי איכות
.27
סביבה

אלון טופצ'יק

ת.ד354 .
בית שמש

02-9923659
050-5598919

02-5605821

 .28אגרגט בע"מ

דורון עדקי

אבן ספיר 20
ד.נ .הרי יהודה
מיקוד 90875

02-6429550
057-7623343

02-6429551

אגרומטל
 .29פרוייקטים
בע"מ

עמיר בן סימון

משק 92
נתיב העשרה

08-6610796
054-3966615

057-7979583

אדירם
 .30תעשיות
מתכת בע"מ

יואב בר-לב

א .תעשייה ת.ד.
 ,192נתיבות 80200

054-4398284
08-9930888

08-9931777

אדירם
 .31תעשיות
מתכת בע"מ

רמי כהן

א .תעשייה ת.ד.
 ,192נתיבות 80200

08-9930888
050-9337711

08-9931777

אהרון יגאל
 .32הנדסת בניין
ניהול ביצוע

יגאל אהרון

ת.ד182 .
חוסן 25180

04-9573548
057-4524538

04-9573851

או חק ייזום
 .33בניה ופיתוח
 1995בע"מ

רועי שטרן

יוחנן באדר 10
רמת גן

03-6430633
052-5700001

03-6424334

31.01.2012

רח' האומנות 8
אזה"ת החדש
נתניה 42504

09-8354555
052-5555561

09-8353005

31.01.2012

ת.ד ,653 .באר-
שבע 84105

08-6461850
052-8795929

08-6472959

אישור לא
בתוקף

ת.ד3030 .
ירושלים 91030

02-6783980
050-2633079

02-6783980

077-7007100
052-2536622

077-7007100

04-6418081

04-6418083

 .34אולניק בע"מ

דורון אולניק

אוניברסיטת
.35
בן גוריון

אלכסנדר
שקאף

אורן תומא
 .36מפעלי מתכת
ומנופים בע"מ

אורן תומא

אזבסט
 .37באסטרס
בע"מ

ד"ר דוד
דיזנהאוס

אחים אבו
 .38חאטום בני
סעאדה בע"מ

גסאן אבו
חאטום

ת.ד ,5634 .כרמיאל
21711
ת.ד109 .
יפיע 16955
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31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012
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המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

 .39אחים גבאי
אחים סרהנגי
 .40נצרת עילית
בע"מ
אחים סרהנגי
 .41נצרת עילית
בע"מ

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

מוטי גבאי

נווה אורנים
ת.ד7704 .
צפת

04-8701220
054-2288445

04-8521412

אישור לא
בתוקף

אייל סרהנגי

עירית  16נצרת
עילית 17000

04-6556778

04-6555611

אישור לא
בתוקף

טל סרהנגי

עירית  16נצרת
עילית 17000

04-6556778

04-6555611

אישור לא
בתוקף

אחים שחם
.42
בע"מ

שי שחם

המלאכה 12
אזור התעשייה
רעננה

09-8912227
050-5555770

 .43אחמד עואודה

אחמד עואודה

ת.ד 1015 .כפר כנא
16930

052-2456297

איבריקה
 .44משאבי אנוש
בע"מ

מיגל ישראל

הבנים 6/1
אשדוד77444

איזיטופ-
 .45פתרונות
טכנולוגיים
איזיטופ-
 .46פתרונות
טכנולוגיים

09-8912230

046419899

אישור לא
בתוקף
אישור לא
בתוקף

08-8671889
054-7750812

08-8671879

31.01.2012

אאוגין )אהוד(
פטרסקו

מרדכי מקלף ,40/1
באר שבע 84476

050-6578788
08-6236488

08-6651235

אישור לא
בתוקף

ישראל
אביטוב

הדסה 66
באר שבע

08-6236488
050-2200475

08-6651235

31.01.2012

בעלי המלאכה 14
ת.ד1363 .
קריית ביאליק
27113

04-8203668
052-8117102

04-8203667

בעלי המלאכה 14
ת.ד1363 .
קריית ביאליק
27113

04-8203668
052-5312899
052-8117105

04-8203667

04-8203667

04-8203667

איי איי די
 .47אינטרנשיונל
בע"מ )(IED

אבנר יתח

איי איי די
 .48אינטרנשיונל
בע"מ )(IED

אורית פלקס

איי איי די
 .49אינטרנשיונל
בע"מ )(IED

דורון שילוני

בעלי המלאכה 14
ת.ד1363 .
קריית ביאליק
27113

052-3928089

איי איי די
 .50אינטרנשיונל
בע"מ )(IED

ואצ'סלב
אורניוק

בעלי המלאכה 14
ת.ד1363 .
קריית ביאליק
27113

04-8203668
052-8117104

איי איי די
 .51אינטרנשיונל
בע"מ )(IED

יבגני לוין

בעלי המלאכה 14
ת.ד1363 .
קריית ביאליק
27113

04-8203668
052-8117108

04-8203667
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31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

אישור לא
בתוקף

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

האישור

בעלי המלאכה 14
ת.ד1363 .
קריית ביאליק
27113

04-8203668
052-8117103

04-8203667

בעלי המלאכה 14
ת.ד1363 .
קריית ביאליק
27113

04-8203668
052-8117101
052-4703032

04-8203667

בעלי המלאכה 14
ת.ד1363 .
קריית ביאליק
27113

04-8203668
052-8117103

04-8203667

04-8203668
052-4703030
052-4703032

04-8203667

מחמוד סייד

איי איי די
 .53אינטרנשיונל
בע"מ )(IED

עדי פאר

איי איי די
 .54אינטרנשיונל
בע"מ )(IED

שחר פורן

איי איי די
 .55אינטרנשיונל
בע"מ )(IED

שי פאר

בעלי המלאכה 14
ת.ד1363 .
קריית ביאליק
27113

שמואל
גולדנברג

בעלי המלאכה 14
ת.ד1363 .
קריית ביאליק
27113

בע"מ )(IED

טלפון

כתובת

איי איי די
 .52אינטרנשיונל
בע"מ )(IED

איי איי די
 .56אינטרנשיונל

פקס

איציק רייך
יועץ ובודק
.57
בטיחות -
מפקח אסבסט

איציק רייך

איתנית –
 .58מוצרי בנייה
בע"מ

גואל נגולה

ת.ד  ,32נהריה
22100

04-8203668
052-8117110

חגלה
ד.נ .חפר 38880

04-6365278
052-4513576

04-8203667

04-6365918

31.01.2012

31.01.2012

אישור לא
בתוקף

אישור לא
בתוקף

31.01.2012

31.01.2012

04-9518518
050-5437040

04-9927140

31.01.2012

אלביליה חנן
.59
בע"מ

חנן אלביליה

ת.ד3496 .
טבריה

04-6732067
050-5350700

04-6735154

31.01.2012

אלון ע.
.60
מהנדסים

אלעד נווה

מנדס  ,16רמת גן
52653

03-5342398
052-2433300

03-5345242

31.01.2012

אלון ע.
.61
מהנדסים

יוסי נווה

מנדס  ,16רמת גן
52653

03-5342398
052-3993295

03-5345242

31.01.2012

אלון ע.
.62
מהנדסים

רוית שוורץ

מנדס  ,16רמת גן
52653

03-5342398
052-3785854

03-5345242

31.01.2012
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מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

אלטכנו
 .63אר.ג'י .אל
בע"מ

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

רוני להט

גבעת ברנר 60948

054-2991188
08-9447012

שלמה אליהו

גני שמש  62/2בית
שמש 99000

02-9910281

אמקו ים
.65
בע"מ

מיכאל אשטון

החשמל  1ת.ד.
 4061אשדוד 77140

08-8563586
050-8220775

 .66אסדיון בע"מ

ולדימיר טבלב

רח' נחל פולג ,1
ת.ד , 494 .יבנה
81104

 .64אליהו
בע"מ

מנחם

08-9447011

02-9916270
08-8561728

31.01.2012
אישור לא
בתוקף
31.01.2012

08-9428999
052-3841263

08-9428995

31.01.2012

 .67אסדיון בע"מ

יורם אורדן

רח' נחל פולג ,1
ת.ד , 494 .יבנה
81104

08-9428999
052-3841202

08-9428995

31.01.2012

אקוטסט
.68
בע"מ

עמי אברהם

ת .ד 5250 .חולון
58152

03-5583944
052-4373761

03-5597114

אישור לא
בתוקף

אקוטסט
.69
בע"מ

קרול אברהם

ת .ד 5250 .חולון
58152

03-5583944
050-5278846

03-5597114

31.01.2012

ארואסטי
 .70חברה לבניין
בע"מ

יצחק
ארואסטי

ת.ד  ,114חרות
40691

09-7966033

אריאל
.71
וימאזור בע"מ

צבי מעיין

אשר בניה
.72
)שטרית אשר(

אשר שטרית

ב.פ - .בידוד
 .73פרויקטים
בע"מ
ב.פ - .בידוד
 .74פרויקטים
בע"מ
75.

ב.פ - .בידוד
פרויקטים
בע"מ

76.

ב.פ - .בידוד
פרויקטים
בע"מ

097966314

אישור לא
בתוקף
אישור לא
בתוקף

רח' יפתח  ,18/1גן
יבנה

אורי שניידר

050-4480895

08-6630808

ת.ד ,160 .אשדוד
77101

08-8560356

08-8563948

בועז עזרא

ת.ד ,160 .אשדוד
77101

08-8560356
052-3914415

08-8563948

ג'ראר גל אור

ת.ד ,160 .אשדוד
77101

08-8560356

יהודה
חונדיאשוילי

ת.ד ,160 .אשדוד
77101

08-8563948

08-8560356
052-5960954

08-8563948
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31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

אישור לא
בתוקף

31.01.2012

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

ב.פ - .בידוד
 .77פרויקטים
בע"מ

ליאור שניידר

ביטוליט
.78
) (1986בע"מ

שגיב חן

.79

ביטון חיים
קבלן רשום

בן-זקן הנדסה
.80
ופיתוח בע"מ
בני וצביקה
בע"מ

צביקה דוד

בתהליך
.82
אישור

83.

מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

ת.ד ,160 .אשדוד
77101
ת.ד55543 .
חיפה34980 ,
עולי הגרדום 38
קריית שמונה
אלה 12
כפר ורדים 25147
ת.ד  175בית שמש
99000

פקס

טלפון

כתובת

חים ביטון
ז'אק בן זקן

.81

תוקף
האישור
08-8560356
052-3920471

08-8563948

31.01.2012

04-8253899
050-2600363

153502600363

31.01.2012

04-6944667
050-7523336

04-6951991

אישור לא
בתוקף

04-9972126
050-8353630

04-9971514

31.01.2012

02-9917350

02-9917450

31.01.2012
אישור לא
בתוקף

אמנון פנג'יל

ג .יקוטי
עבודות עפר
ותשתית בע"מ
)יקוטי גד(

ג.ו.י ביננפלד
חברה לבניה
.84
והשקעות
בע"מ

גד יקוטי

משק 21
עבדון

04-9510908
057-7318509
050-3318509

04-9510908

31.01.2012

גבריאל בז'ה

מושב טל שחר 60א
מיקוד 76805

089392922

08-9442846

אישור לא
בתוקף

מרדכי זוביב

אגמית 3
ת.ד ,23 .ניצן 2

08-6893305/6
052-2881395

08-6890234

31.01.2012

ג.ע.ש עבודות
 .86חשמל תעשיה
ותשתית בע"מ

נוגה שוורצברג

ג.ע.ש עבודות
 .87חשמל תעשיה
ותשתית בע"מ

נתן עמית

85.

ג.ז .ניסנית

ת.ד2822 .
עכו 2700

050-8682122

04-9854872

31.01.2012

ת.ד2822 .
עכו 2700

054-4530049

04-9819717

31.01.2012

ג.ע.ש עבודות
 .88חשמל תעשיה
ותשתית בע"מ

רחמים סיטון

גג הנגב

יעקב ליבוביץ

89.

ת.ד2822 .
עכו 2700

050-4070395

04-9819717

31.01.2012

ת.ד 693
רמלה

050-5256711

153-89287006

31.01.2012
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מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

90.

גגות דניאל

דניאל מזרחי

רח' אופקים  29ג'
עמוס נשר ת.ד
1220

04-8210632
050-5283980

טלפקס:
04-8210632

91.

גהות מילניום

ד"ר נתן עמית

לוי אשכול 27
קרית אונו
55602

03-5343664
054-4530049
050-6530319

03-7369227

דוד מעין

לוי אשכול 27
קרית אונו
55602

03-5343664
054-5456710

03-7369227

31.01.2012

דגנית 32
נצרת עילית 17870

04-6575344
054-4806327

04-6468573

אישור לא
בתוקף

חנן מזרחי

ת.ד13140 .
א.ת .גן רווה יבנה,
מיקוד 81223

054-2279079
08-9331070

08-4331075

אישור לא
בתוקף

 .95גלעד אילת

גלעד אילת

ת.ד6590 .
חיפה 34695

077-7008556
054-5714715

04-8382519

31.01.2012

 .96גראד הנדסה

שלומי גראד

הגדוד העברי 7
אביחיל

 .97גרניט אילן

גרניט אילן

ד"ר שמשון
.98
לרמן

 .92גהות מילניום
גיל .ר חברה
.93
קבלנית בע"מ
94.

גל גדרה בניה
והנדסה )ע.ג.
 (2004בע"מ

גיל רסקין

ת.ד 491 .זכרון
יעקב 30900

09-8343193
050-5469039
04-6398386
050-9429586

אישור לא
בתוקף

09-8343193

31.01.2012

03-7256445

31.01.2012

08-6472815

31.01.2012

ד"ר שמשון
לרמן

ת.ד 100 .עומר
84965

054-7470868

99.

ד .ס .הרכבות
בע"מ

חיים כהן

הטוחן  2א.ת.
צפוני קיסריה

04-6373333
05222324802

100

ד.א .תשתיות
פיתוח ובניה
בע"מ

משה
אלמקייס

הירדן  7ת.ד8763 .
נהריה

04-9820138

ד.ע דומב
עזרא חברה
.101
לעבודות
מתכת בע"מ

שגיא דומב

יוסף לוי 34
קריית ביאליק
27511

052-8724033

04-8753964

 .102דנברי בע"מ

אהוד נבו

ת.ד  621רח' מעלה
יצחק  17/4נצרת
עילית

04-6571240
050-5211719

04-6081448

04-6371199

04-9824350
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אישור לא
בתוקף

אישור לא
בתוקף

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

 .103דנברי בע"מ

יגן נבו נגרי

ת.ד  621רח' מעלה
יצחק  17/4נצרת
עילית

04-6571240
057-8233299
050-5350662

04-6081448

 .104דניאל בדש

דניאל בדש

רח' אהרון בן יוסף
13
קריית אתא

04-8440015
054-7720120

04-8440015

אישור לא
בתוקף

 .105דניאל דהן

דניאל דהן

ת.ד1412 .
פרדס חנה-כרכור

050-5879787

04-6379246

אישור לא
בתוקף

 .106דקל שיפוצים

ניסים דנינו

ת.ד3286 .
קריית שמונה
10200

04-6950197
052-2471430

04-6950197

04-8468407
052-4709728

04-8468360

31.01.2012

04-8480681

04-8480892

אישור לא
בתוקף

04-8293606
052-4869862

04-8292878

31.01.2012

04-6989207
050-2266160

04-6987769

אישור לא
בתוקף

04-8727628
054-5200545

04-8424317

אישור לא
בתוקף

112

חג בגג בע"מ

איציק
בריסקין

ת.ד5154 .
שוהם 73142

09-8788611
054-2278235

09-8780784

31.01.2012

113

חופרי המרכז
בע"מ

אשרף אבו
גאנם

עובדיה 4
רמלה 72222

08-9150841
050-7251987

08-9281170

31.01.2012

114

חנו דוד
עבודות מתכת
בניין ופיתוח
בע"מ

דוד חנו

קריית ביאליק
ת.ד5011 .
מיקוד 27150

04-8764176
054-4764176

04-8756908

אישור לא
בתוקף

04-8758295
050-5563823

04-8774046

אישור לא
בתוקף

03-9330215
054-7363099

03-9311322

אישור לא
בתוקף

107

דשנים
וחומרים
כימיים בע"מ

ירון מנגד

108

האחים חלדמן
בע"מ

חלדמן יוסי

 .109הטכניון

ראובן וולמרק

זיו און קיט
 .110ומסגרות
בע"מ

יהודה זיו און

ח.צ .ניהול
.111
ופיקוח הנדסי

צבי חדש

חץ אקולוגייה
.115
בע"מ

יורם זילברמן

 .116טביב בע"מ

אלכסנדר
דורפמן

ת.ד ,1428 .חיפה
31013
ת.ד 427 .קרית
מוצקין 26116
הטכניון ,חיפה
32000
אמירים 20115

הנוטר 75
קריית חיים

סביון ,20
קריית ים 29500
חרושת ,6
פתח-תקווה
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31.01.2012

אישור לא
בתוקף

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

טלפון

כתובת

האישור
04-9838302
052-2854420

04-9838109

08-9979093
050-2022040

08-9972007

ת.ד ,1330 .ערד

08-9979093
050-2880890

08-9972007

31.01.2012

מושב גבעולים ד.נ.
הנגב 22

08-9942682
054-8116633

08-9933304

אישור לא
בתוקף

כפר ורבורג
מיקוד 70998

054-5553738
08-8585682

08-8501481

31.01.2012

י.ע.ז חברה
 .122לבניה
ופיתוח בע"מ

אהרון כדורי

דרך המכבים
,14א.ת .הישן,
ראשל"צ

03-9674546
050-6662402

03-9660369

י.ע.ז חברה
 .123לבניה
ופיתוח בע"מ

אריה
מאירוביץ

דרך המכבים
,14א.ת .הישן,
ראשל"צ

03-9674546
054-4500183

03-9660369

י.ע.ז חברה
 .124לבניה
ופיתוח בע"מ

ינון צור

דרך המכבים
,14א.ת .הישן,
ראשל"צ

03-9674546
057-7679503

03-9660369

י.ע.ז חברה
 .125לבניה
ופיתוח בע"מ

סמי נידאם

דרך המכבים
,14א.ת .הישן,
ראשל"צ

03-9674546
057-2247129

03-9660369

י.ע.ז חברה
 .126לבניה
ופיתוח בע"מ

ערן מימון

דרך המכבים
,14א.ת .הישן,
ראשל"צ

03-9674546
050-2244061

03-9660369

י.ע.ז חברה
 .127לבניה
ופיתוח בע"מ

קרול אברהם

דרך המכבים
,14א.ת .הישן,
ראשל"צ

03-9674546
050-5278846

03-9660369

31.01.2012

 .128יאיר סיסי

יאיר סיסי

ת.ד850 .
נהריה

054-4201750

04-9921145

31.01.2012

יאסין עלי
.129
בע"מ

עלי יאסין

ת.ד 103 .שיח' דנון
25248

04-9825101
052-8245800

04-9825101

31.01.2012

 .117טל דוד

טל דוד

י .יופה
 .118מהנדסים
בע"מ

דריג אולג

י .יופה
 .119מהנדסים
בע"מ

יבגני יופה

 .120י.ד .בנגב בניה
ופיתוח בע"מ
י.טוזלי קבלני
 .121בניין 1990
בע"מ

ניר דידי

שחר פוקס

קיבוץ אלונים,
מיקוד 36577

פקס

ת.ד ,1330 .ערד

עמוד  11מתוך 18
המשרד להגנת הסביבה ,כנפי נשרים  ,5ירושלים
טלפון 02-6553960 :פקס 02-6535930 :דוא"לasbest@sviva.gov.il :
למידע נוסף www.sviva.gov.il :דיווח עת תקריות למוקד הסביבה½6911 :

\נושאים סביבתיים\אסבסט\תפריט נושאים באתר\נושא  -2ביצוע עבודות להסרת K:\Internet
docאסבסט\רשימת קבלנים ומפקחים להפצה.

אישור לא
בתוקף
31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

יורם שרעבי

 .130בתהליך
החלפת חברה

יורם שרעבי

אישור לא
בתוקף

054-5661924

 .131יינון גל

יינון גל

רח' קק"ל 41
קרית ביאליק

04-8701370
054-6616841

04-8436266

אישור לא
בתוקף

יעקב מליח
.132
"חי" בע"מ

יהודית מליח

התאנה  ,4אליכין,
38908

04-6366125
052-4701636

04-6365657

31.01.2012

יעקב מליח
.133
"חי" בע"מ

גיא קסטל

התאנה  ,4אליכין,
38908

04-6366125
050-3283366

04-6365657

31.01.2012

יעקב שי
.134
הנדסה בע"מ

יעקוב לזימי

רח' יגאל אלון 9
חיפה 32983

04-8226932
050-4299299

04-8326049

31.01.2012

כדורי יוסי
.135
מבנים בע"מ

אהרון כדורי

מצדה 51
תל מונד 40600

09-7965622
050-6662402

09-7964560

31.01.2012

כדורי יוסי
.136
מבנים בע"מ

דודי עילם

מצדה 51
תל מונד 40600

09-7965622
050-7836271

09-7964560

31.01.2012

 .137כליפה מאיר

מאיר כליפה

ת.ד451 .
נתיבות

052-4622442

08-9948686

31.01.2012

כנף מתכת
.138
בית העמק

אודי קושן

04-9565588
052-4706312

04-9960492

 .139כרמל בידוד

ברוך פישמן

כרמל בידוד

שלום פישל

.140

לאוקצר אריה
.141
בע"מ

גיא לאוצקר

ליצד הנדסה
.142
אזרחית בע"מ

רם כהן

 .143לסיכו בע"מ

ניסים אסף

קיבוץ בית העמק
ד.נ .אשרת 25115
אזור תעשייה נון,
נווה ים ,ת.ד9 .
עתלית 30300
אזור תעשייה נון,
נווה ים ,ת.ד9 .
עתלית 30300
ההדרים 42
כפר בילו 76965
צאלון 32
קריית מוצקין
26418
שד' ירושלים 152
חולון 58827

04-541168/9
04-9541174

אישור לא
בתוקף

04-9541174

31.01.2012

08-9489338
057-7433998

08-9413528

31.01.2012

054-5675982
04-8771477

04-8771477

31.01.2012

03-5590681
054-7945666

03-5508102

אישור לא
בתוקף

054-4279690

04-541168/9
054-4279691
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אישור לא
בתוקף

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

לקטיבי חברה
.144
לפיתוח בע"מ

יניב לקטיבי

גפן 65
אחיסמך 73105

לקטיבי חברה
.145
לפיתוח בע"מ

משה לקטיבי

גפן 65
אחיסמך 73105

מ.ב.ד מתכות
.146
בע"מ

נג'אר נג'אר

הפלדה  ,10ת.ד.
 2184עמק שרה
באר שבע

08-6283556
050-7579700

08-6270606

מ.ת.ק קבלנים
.147
בע"מ

יגאל אלמליח

ת.ד 6108 .באר
יעקב 70300

052-4260979

09-9528172

31.01.2012

מאחמיד עלי
.148
אחמד בע"מ

אבי בן חמו

עין זאתונה ת.ד.
 3197אם אל-פחם
30010

04-6526205
052-8142227

04-6526205

31.01.2012

העליה  ,29/1באר
שבע

08-6443070
052-2719718

08-6443070

31.01.2012

מנחם בן סרוק 20
באר שבע

08-6450837
054-4909923

08-6230577

אישור לא
בתוקף

04-8445822
050-7647076

טלפקס
04-8445822

אישור לא
בתוקף

03-7397476

31.01.2012
אישור לא
בתוקף

מחלב פיתוח
.149
ובנייה בע"מ

אילן טולדנו

08-9230533
052-6179560

08-9230530

08-9230533
057-7738214

08-9292330

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

מיכאל את דוד
.150
בע"מ

גבי שקד

 .151מיכאל דגן

מיכאל דגן

ירושלים  23קרית
אתא

 .152מיכאל הנדסה

מיכאל
קרבצ'יק

אחד העם 23
רמת גן

050-7827007

 .153מיקי רוזנפלד

מיקי רוזנפלד

כפר עזה
ד.נ .נגב 85142

08-6809735
050-6493242

049985493

 .154ממן גבריאל

גבריאל ממן

בוסתן הדליל
ד.נ .אשרת 25213

04-9915164
052-5318444

049915164

אישור לא
בתוקף

ממן ציון קבלן
.155
בניה ושיפוצים

חן אזרן

ת.ד623 .
עפולה 18000

054-3368011

04-8236861

אישור לא
בתוקף

מנגן מתכת
.156
בע"מ

האני סעיד
אגא

ת.ד2091 .
עכו 24120

04-9551875
054-5221101

04-9551875

אישור לא
בתוקף

 .157מסגרית טמיר

עמרי טמיר

מושב רמות רמת
הגולן מיקוד 12498

04-6731221
050-5235669

04-6735211

אישור לא
בתוקף

 .158מעבדת ברוש

דוד ציסס

ת.ד478 .
הוד השרון 45200

09-7486293
050-5292207

09-7416882

31.01.2012
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מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

 .159מעבדת ברוש

נחום בר

ת.ד478 .
הוד השרון 45200

09-7486293
052-5111132

09-7416882

31.01.2012

 .160מעבדת ו.ש.

אלעד זוהר

ת.ד69.
תפן 24959

04-9872790
050-6233017

04-9872793

31.01.2012

 .161מעבדת ו.ש.

יורם וורגה

ת.ד69.
תפן 24959

04-9872790
052-2357442

04-9872793

31.01.2012

ערן הרשקוביץ

ת.ד69.
תפן 24959

04-9872790
052-2692029

04-9872793

31.01.2012

מעוף
.163
פרויקטים

מאיר אזולאי

החיטה ,9
קרית חיים

04-8493468
054-6616004
050-4040519

04-8492532

31.01.2012

מעוף
.164
פרויקטים

נאיל זידאן

ההסתדרות 177
ת.ד 10108 .חיפה
26210

04-8396319
050-4044021

04-8492532

31.01.2012

מעוף
.165
פרויקטים

צ'רטוק ודים

החיטה ,9
קרית חיים

052-3730204
050-4044175
052-6750602

04-8492532

 .166מפרם בע"מ

גבי ביטון

ת.ד1165 .
ק .ביאליק 27112

04-8808800
052-6171321
1-800-570000

04-8745745

 .167מפרם בע"מ

משה אפרתי

ת.ד1165 .
ק .ביאליק 27112

04-8808800
050-5324804
1-800-570000

04-8745745

 .168מפרם בע"מ

סמיון זפורז'יץ

ת.ד1165 .
ק .ביאליק 27112

04-8808800
050-5324804
1-800-570000

04-8745745

 .169מפרם בע"מ

עמוס קליין

ת.ד1165 .
ק .ביאליק 27112

04-8808800
050-5202200
1-800-570000

04-8745745

.162

מעבדת ו.ש.
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31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

טלפון

כתובת

ת.ד1165 .
ק .ביאליק 27112

פקס
האישור

04-8808800
050-5700915
1-800-570000

04-8745745

31.01.2012

08-9778328
057-7346328

08-9542032

31.01.2012

03-5180131

31.01.2012
אישור לא
בתוקף
אישור לא
בתוקף

 .170מפרם בע"מ

ראובן סלוז'ני

מרכז רפואי
.171
אסף הרופא

אלכס
קיבלוביץ

מרכז רפואי אסף
הרופא צריפין
70300

נ.ש.פ.א.
.172
נכסים בע"מ

פליקס שטיין

חצר אדר  7ראשון
לציון 75684

03-5180131
057-7226342

נאות קרנית
.173
בע"מ

עובדיה שמש

ת.ד379 .
נתניה

09-8654920
052-2505512

09-8654918

סבאג נעמאן
.174
בניה ופיתוח

שאדי סבאג

ת.ד662 .
טורען 16950

04-6419259
057-2487197

04-6419259

סוידאן יאסר
.175
בע"מ

יאסר סוידאן

דנ גליל מערבי ת.ד.
 103עראמשה
22875

050-6422033

04-9806659

אינג' אבנר
ברזילי

האודם  ,4ת.ד
 1228הוד השרון
45111

09-7453206
054-4740609

09-7453207

31.01.2012

 .177סלומון יוסף

יוסף סלומון

הושע 22
פתח תקווה

03-9332096
054-2393977

03-9328011

31.01.2012

ע.מ.ק .הנדסה
.178
בע"מ

יובל נדיב

ת.ד413 .
תל חנן 20300

04-8201566
052-4014011

04-8201577

אישור לא
בתוקף

ע.נ .רוזנברג
.179
בע"מ

עפרה רוזנברג

אסתר רבין 79
חיפה34987 ,

04-8341935
050-5481050

04-8341948

31.01.2012

.176

סי די אף
)(C.D.F

עאדל קדח
עבודות בניה,
 .180קונסטרוקציה
וכיסוי גגות
עוז אל בינוי
.181
ונוי בע"מ

31.01.2012

קדח עאדל

ת.ד  572כפר מנדא
מיקוד 17907

04-9863532
052-2487521

04-9863532

31.01.2012

אליקים נוני

סיתוונית 4רחובות
76397

08-9468877
057-3401200

08-9468877

31.01.2012
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מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

עומר ל.
הנדסה
 .182אזרחית בניה
ותשתיות
בע"מ

צחי לביא

שמוטקין 10
ראשון לציון 75329

03-9509644
052-4838281

03-9509645

31.01.2012

 .183עופר זהבי

עופר זהבי

שביל הציפורן 4
נהריה

04-9927026
050-3553319

04-9927026

31.01.2012

 .184עמאש אחמד

עמאש אחמד

ת"ד  15בנימינה
30550

04-6361345
050-5288408

04-6363486

אישור לא
בתוקף

 .185עמאש אחמד

עמאש רמי

ת"ד  15בנימינה
30550

04-6361345
050-5288408

04-6363486

31.01.2012

עמית גלקין
.186
יועצים בע"מ

עמית גלקין

ת.ד396 .
נשר

04-8201012
054-5992666

04-8201013

31.01.2012

עמרי גיא אתר
 .187פסולת אשדוד
בע"מ

שלמה שחר

ת.ד15196 .
אשדוד

08-8522255
0544647222

08-8522299

אישור לא
בתוקף

ת.ד 302 .יפיע
16955

054-4660149

03-6179345

אישור לא
בתוקף

 .188פאדי שחאדה

פאדי שחאדה

פלגג גגות
פלדה ועץ
.189
מתקדמים
בע"מ )גמלא(

אלכסנדר
פרברוב

פלגג גגות
פלדה ועץ
.190
מתקדמים
בע"מ )גמלא(

דותן שמש

פלגג גגות
פלדה ועץ
.191
מתקדמים
בע"מ )גמלא(

פלד אמנון

פלגג גגות
פלדה ועץ
.192
מתקדמים
בע"מ )געש(

הילל טייר

בית יוסף 10/2
ראשון לציון

09-9588790

09-9588780

מושב מעלה גמלא
מיקוד 12949

04-6731601
052-5252310

מושב מעלה גמלא
מיקוד 12949

04-6731601

04-6795075

09-9588780
050-7280264

09-9588790

קבוץ געש 334
מיקוד 60951

04-6795075
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אישור לא
בתוקף

31.01.2012

אישור לא
בתוקף

31.01.2012

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

פלגג גגות
פלדה ועץ
.193
מתקדמים
בע"מ )געש(

טל להב

פלגג גגות
פלדה ועץ
.194
מתקדמים
בע"מ )געש(

מריו פרכמן

קבוץ געש
מיקוד 60951

פנחס פיגומים
 .195בניה )(1988
בע"מ

אייל סלם

אהרונסון 3
ראשל"צ 75256

03-9613317
052-3737744

פנחס פיגומים
 .196בניה )(1988
בע"מ

חיים חורי

אהרונסון 3
ראשל"צ 75256

03-9613317
050-5280286

03-9526297

פנחס פיגומים
 .197בניה )(1988
בע"מ

נחום בר

אהרונסון 3
ראשל"צ 75256

03-9613317
052-5111132

03-9526297

פנחס פיגומים
 .198בניה )(1988
בע"מ

שמעון כהן

אהרונסון 3
ראשל"צ 75256

03-9613317
050-5282320

03-9526297

31.01.2012

השחר  ,4הוד
השרון

050-7555626

03-6022811

אישור לא
בתוקף

נערן כהן

ת.ד16 .
חבצלת השרון
42937

09-8900700
057-7201988

09-8663858

אישור לא
בתוקף

צבי תירוש

רח' גדעון 30
ירושלים 93506

077-4009648
052-4608110

077-5581638

31.01.2012

צלע הנדסה
.202
בע"מ

דוד שרעבי

רמת גולדה 27/3
חיפה

04-9853379
054-4690032

04-8110930

31.01.2012

 .203קבוץ אפק

אבי בניאש

קבוץ אפק
מיקוד 30042

04-8784143
052-3416946

048784050

אישור לא
בתוקף

חיים
סספורטס

ת.ד ,15142 .אשדוד
7769

08-8529550
054-2400595

08-8529551

אישור לא
בתוקף

גיא שמואל

קיבוץ לוחמי
הגיטאות

04-9933663
054-4993663

04-9933821

31.01.2012

 .199צבי טל

צבי טל

צבי כהן ואחיו
.200
בע"מ
.201

.204

צבי תירוש

קבוצת
השבחת
נכסים

קיבוץ לוחמי
.205
הגיטאות

ת.ד 334
געש 60951

09-9588790
052-5252312

09-9588790

09-9588780
050-5325298

09-9588790

31.01.2012

03-9526297

31.01.2012

31.01.2012

31.01.2012
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31.01.2012

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

 .206קיסר הנדסה
ופיתוח בע"מ

יוסי קנר

דרך המכבים 14
א.ת .הישן
ראשל"צ

03-9500439
054-4333545

רבח מתכת
.207
בע"מ

זיאד רבאח

ת.ד9175 .
נצרת 16016

04-6081538
052-3741615

 .208רוברט אוחנה
בע"מ

רוברט אוחנה

רחוב ההגנה 3/2
קריית שמונה
10200

03-9561320
04-6081538

31.01.2012

31.01.2012

050-5246579
04-6950015

04-6902946

31.01.2012

רוני עודה )טופ
.209
בניין(

רוני עודה

ת.ד1713 .
נצרת עילית17000 ,

04-6553151
050-5715670

04-6553151

אישור לא
בתוקף

רותם אמפורט
.210
נגב בע"מ

שרגא זינדורף

מישור רותם
ד.נ ערבה 86800

08-6504976
052-3933847

08-6465985

31.01.2012

 .211רכבת ישראל

שלומי דדון

הנשיא 3/11
פרדס חנה כרכור

03-6937815

03-6937483

אישור לא
בתוקף

רפיק את
.212
עיסאם

רפיק אבו זיד

מגדל שמס ,רמת
הגולן ת.ד1422 .

050-5219961
04-6946615

04-6946615

אישור לא
בתוקף

ש .את ב– .
.213
צ.א.ג .בע"מ

גלעד בסיל

ת.ד 3164
קרית טבעון

04-6306162
054-4280135

04-6306084

31.01.2012

ש .הדרים
 .214חברה לבניין
ופיתוח בע"מ

ירון נשר

אירוסים 65
מכבים-רעות

052-2914023

08-9264565

אישור לא
בתוקף

חגי שיוביץ

הדרים  , 3ראשון
לציון

054-4266763

03-9561799

31.01.2012

ש.עבדי צדק
.216
בע"מ

אמיר עבדי
צדק

ת.ד33258 .
חיפה 33034

04-8402851
052-5361953

04-8491921

31.01.2012

ש.עבדי צדק
.217
בע"מ

חיים עבדי
צדק

ת.ד33258 .
חיפה 33034

052-3200181
04-8402851

04-8491921

31.01.2012

שגוב הנדסת
.218
מבנים

אינג' דני שגוב

רזיאל 23
רמת גן 52444

03-6774151
052-2494061

03-6743705

אישור לא
בתוקף

שהם ציוד
.219
וסחר בע"מ

אמנון סטרן

ת.ד 10026
חיפה 10026

04-8721373
057-7737664

04-8417983

אישור לא
בתוקף

שובל שמריהו

ברקת 31
זכרון יעקב 30900

077-4323803
050-3311026

04-6293126

31.01.2012

שולי בן לולו

כפר חיטים 195
כפר חיטים

04-6733335
050-7342111

04-6797919

31.01.2012

215

220

ש.ח .עבודות
גימור בנייה

שובל שמי
יזמות ובניה
בע"מ

 .221שולי בן לולו
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מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה
המשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
הוועדה הטכנית לאבק מזיק

שם בעל
מס'

שם החברה

האישור

תוקף
מפקח
צמנט

קבלן
צמנט

מפקח
פריך

קבלן
פריך

פקס

טלפון

כתובת

האישור

 .222שזטק

מרינל מיקהל

ש .עממי /9ב צפת
13250

04-6921320
054-4694617

04-6921320

אישור לא
בתוקף

 .223שלמה שפס
ובניו בע"מ

גיל קרפל

ת.ד9143 .
אבן יהודה 40500

03-6881003
050-7781867

03-6881866

31.01.2012

 .224שלרון הנדסה
והקמה בע"מ

רמי יוסף

הפלס  3ת.ד 2101
באר שבע 84874

08-6602118
054-2601114

08-6274066

31.01.2012

שמעון את
.225
טיקו בע"מ

יובל מדר

ת.ד 179 .תל חנן
20302

04-8212444
054-3191947

04-8214426

31.01.2012

שמעון את
.226
טיקו בע"מ

יעקב שלום

ת.ד 179 .תל חנן
20302

04-8212444
050-5362325

04-8214426

31.01.2012

שמעון את
.227
טיקו בע"מ

מאיר שמעון
אטיאס

ת.ד 179 .תל חנן
20302

04-8212444
052-4724050

04-8214426

31.01.2012

שמעון את
.228
טיקו בע"מ

רון מור

ת.ד 179 .תל חנן
20302

04-8212444
050-7342340

04-8214426

אישור לא
בתוקף

שמעון את
.229
טיקו בע"מ

שמעון דוד

ת.ד 179 .תל חנן
20302

04-8212444
050-5231576

04-8214426

31.01.2012

שמעון פחימה
.230
יזמות ובניה

אבראהים
טאהא

לוחמי הגטאות 8
נהריה

04-9929994
050-2318011

04-9923033

אישור לא
בתוקף

שפיר -שיקום
.231
נזקים בע"מ

רונן פולט

ת.ד 8 .אזה"ת
צפוני אשקלון

08-6757888
052-5551515

08-6755220

31.01.2012

 .232תנופורט בע"מ

מיכאל אדרבי

קרליבך  15תל
אביב 67132

09-7963521
052-2468628

09-8353390

אישור לא
בתוקף

תרכובות
.233
ברום

גדי יניב

תרכובות ברום
רמת חובב

08-6544205
052-4708591

08-6297553

אישור לא
בתוקף

תרכובות
.234
ברום

יהודה סרור

תרכובות ברום
רמת חובב

052-4708741

אישור לא
בתוקף

תרכובות
.235
ברום

שמעון אוקנין

רח' מאיר גרוסמן
 ,39/3באר שבע

052-4708764
08-6435490

אישור לא
בתוקף
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