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 תחום עיסוק

 
 /מנכ"לבעלים טלפון

 
 שם המפעל

 -652392704 נגרייה

 

אחים סעדון  שמואל סעדון
 בע"מ

אידו שירותי  יפית אביטל  קירור ומיזוג
 קירור

 אלום נט בע"מ רחל כץ -04 6404434 אלומיניום

 -04 6405770 חיתוך בלייזר
 

-אל.סי.אס אפרים טייב
LCS 

 אמ.די.טי שניידר יצחק 04-6094402 יהלום לתעשייה 

אמניר תעשיות  מפעלי נייר חדרה 04-6526686 מיחזור 
 בע"מ

אמריקן  פליקס ביטון 04-6491212 ייצור שקיות פלסטיק
 פלסטיק

אשד  מוטי שוורץ 04-6592733 אוטומציה לתעשיה
 אוטומציה

 שמואל גומר  ציוד מחנאות
 בני שיניצקי

 ביג פק

 04-6081929 צנרת פלסטיק
 

-בניאס שומן צור
 במביפלסט

 BAG ברוך טולדנו 04-6595299 

 גל עץ אלמוג מימון 04-6492255 מסחר וייצור עץ

  6492444 מצבעה
9551995 

 דני עמר
 איציק בן חמו

 גוונים

  6425553 נגרות
 

 גנדי מטבחים יעקב גנדי

 6427391 ליפוף מנועים
 

דוד ליפוף  דוד סויסה
 מנועי חשמל

 דפוס העמק הירשברג עודד 6424857 בית דפוס
 בע"מ

זארובי פיצוחי  זארובי ח'אלד 04/6463002 פיצוחים, פירות יבשים 
 הגליל

 זהבי פלדות משה שדר 0544423440 מתכת

 6522440 טיטולים
 

 מזכ.-אתי דניאל
 אמיר ברמן

 חוגלה בע"מ

 6420244 מוסך
 

חוסאם את  דראושה חוסאם
 חוסאם בע"מ

 מיכלי פלב"ם
 מתכת

2376659 חיש קורפ.  בן נתן דני 
 בע"מ

מכונות לתעשיה 
 וחקלאות

04-6425374 

 

 יעקב רווח יעקב רווח

 6424643 מוסך
 

 ליוגב דודי והלל סגל

 6094000  
 

 דור
 אילן 

מאייר חומרי 
 בניין

 6523352 פחחות וצבע
 

מוסך ענק  רמי חילו
 הרכב

מוסך עלית  מרקו כנפו 6425703 מוסך
 העמקים

 046292259 ות פליטהיצור מערכ
 

מפעלי מתכת  משה ויינברגר
 מ.א. עפולה

  6400963 מכשירנות רכב
 

 צוריאל אשר
 דרוקר ינקו

מכוני 
 הספידומטר

 B.A.Sנגרית  אהרון ביידרמן 6403568 נגריה

נגריית העמק  מנשה אסקרי 6595379 נגריה
 אסקרי

  6427248 נגריה
 

 נגריית אורן אבגי דניאל

 נגריית חבושה משה חבושה 050/2002923 נגרייה
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 שמעון נחמיאס 6592139 מכונות מינון לפלסטיק
 מנהל אתר-אבי

 סטילפלסט

 6405857 מערכות מיגון
 

 יצחק לבני
 

 יעקב וגילי גוזני

סיסמטריק 
 בע"מ

 סף דור יצחק שיש 6596666 נגרות

 פלסטיק
  לאריזות

 ספיר בע"מ זאב ולהבה ספיר 6405592

123054/8148 טקסטיל סריגי  חיים גליק 
 אקשטיין

עפולה ציוד  כליף יעקב ואיתן 6427770 לחקלאות מכונות וציוד
 חקלאי בע"מ

 6490026 מערכות אזעקה

 
 שמואל מילמן

 אליאב בן דריהן
עורב מערכות 

 בע"מ
 פיש תעשיות פיש עדי 6523937 חמרי ניקוי לתעשייה

 בע"מ 
 מנכ"ל–עופר  04-6041638 מקלחונים

 יםבעל-משה
פלג מקלחונים 

 בע"מ
סריגה,תחבושו,טכסטיל

 ת
 פרגוד בע"מ זילברשץ אברהם 

יהושע,יוחאי,ניס 6527748 אלומיניום
 ן קסטן

 קסטן תריסים

קריסטל  משה בן סבו 6525111 מקררים ביתיים
 תעשיות

 מבלטים,
 תבניות

 שבבי עפולה פיינשטיין פטר 6490242

שבו מכשירי  יאיר שבו 6427520 
 כתיבה

 6094000 חומרי בנין
 

שמואל מאיר  מאיר דוד
 ובניו סחר בעמ

 6595930  
 

שערים  ביטון יצחק
 ומחסומים

 6593350 תבלינים למוצרי מזון
 

 מזכירה-רונלי
 מנכל-עמוס אשת
 מנהל-דותן אשת

תבליני הגליל 
 בע"מ

 קופ"ח 6594620 מכבסה אזורית
 עופר אופיר- 

 תל בר בע"מ

ובת תשל שרון/שרגא 6404051 
 קירשנבאום

 


