איגוד קבלני הגינון בישראל
מס
רישום

שם חברה

כתובת

טלפון

פקס

ענף ביצוע גנים מעל  03דונם ~ ואחזקת גנים מעל  033דונם
אילן גינון ופיתוח בע"מ

9911

רח' התמרים 6
ת.ד 292.קריית אתא 2022

04-8458633

04-8444428

בני גן
גינון ופיתוח בע"מ

15097

פרישמן  29ק.אתא 20222

04-8441975

04-8441976

גיאה בגן בע"מ

24214

ת.ד 1233 .נתניה

077-4660483

077-7050116

גני אמין בע"מ

16498

ת.ד 9011 .החלוץ  6ב"ש

08-6284537

08-6232728

גני נוי ידעי בע"מ

8094

ישראל היימן  31א'
נס ציונה 33292

08-9315492

08-9319251

גנים בירוק בע"מ

13195

ת.ד 96232 .באר שבע

08-6444075

08-6444076

השביל הירוק בע"מ

15393

חבצלת החוף  ,9יבנה 09222
ת.ד 91231

08-9333305/8

08-9333307

יסמין גינון ופיתוח

21706

ת.ד 23 .קיבוץ כברי 29922

054-4920520

072-3377146

נויה פלוס בע"מ

10992

סוקולוב  29הוד השרון

09-7460133

09-7460133

ערן סגלוביץ בע"מ

22810

מושב עולש שדרות היוגב 03
מיקוד 32099

09-8986271

09-8944475

ענף ביצוע גנים עד  03דונם ~ ואחזקת גנים מעל  033דונם
אגרו גנים בע"מ

17500

ת.ד 91916.יבנה

08-6727642

08-6723913

אדמונית
חברה לגינון בע"מ

7894

יוספטל 2919
נתניה 32113

09-8610127

09-8620461

אורגל תכנון הקמה
ואחזקת גנים בע"מ

14197

מושב ערוגות 3
ד.נ .שקמים 31322

08-8503471

08-8503704

אורן גננות בע"מ

0990

העמל  32ת.ד 92139 .אשדוד

08-8561880

08-8522297

אחים מלמד מעלות בע"מ

1696

ת.ד932 .
מרכז מסחרי כפר ורדים 29933

04-9974126

04-9974126

אילן גינון ופיתוח בע"מ

9911

רח' התמרים  6ת.ד292.
קריית אתא 2022

04-8458633

04-8444428

אלגים (גינון והשקיה)
 6332בע"מ

18101

טשרניחובסקי  91רחובות

08-9355966

08-9355966

בני מזרחי
גינון ופיתוח בע"מ

9494

שטנד  20ק.אתא 20229

04-9041717

04-9041919

קבלן גינון רשום במסגרת איגוד קבלני הגינון.

עמוד  1מתוך 3

איגוד קבלני הגינון בישראל
מס
רישום

שם חברה

כתובת

פקס

טלפון

ענף ביצוע גנים עד  03דונם ~ ואחזקת גנים מעל  033דונם (המשך)..
גינונים חברה לפיתוח
ועבודות גינון בע"מ

13896

רח' אחד העם  16ת.ד922 .
קריית שמונה מק9922296 .

04-6817566

04-6817567

גני חברון בע"מ

4087

ת.ד 912 .אלון שבות12311 ,

02-9931443

02-9931830

גני קדם בע"מ

16198

ת.ד 11230 .ירושלים 19112

02-6730368

02-6712973

הגן הקסום-גינון ואחזקות
( )6332בע"מ

5690

ת.ד 162.כוכב יאיר 33063

09-7676789

09-7676790

חיטים נוי בע"מ

19903

מורג  ,23מושב נוה מבטח

08-8674945

08-8674944

חי עד גינון בע"מ

5494

חנה אברך  21רחובות 36392

08-9365544

08-9463564

טל אופיר
גינון ופיתוח בע"מ

19403

ארזים  32נתיבות 03362

08-6286294

153-86230186

טרופיגיל בע"מ

0494

ת.ד 160 .שוהם מיקוד 62092

08-6997755

08-9168345

י.ר.א.
בניה ופיתוח הצפון בע"מ

16398

ת.ד , 299 .טמרה 12099

04-9944502

04-9944591

מ.יום טוב גינון ופיתוח
( )6332בע"מ

7490

משק  99מושב חצב
מיקוד 31032

08-8694070

08-8681849

מזרחי יוסף

9388

מרדכי זר  112ירושלים13062 ,

02-6560334

02-5853195

נופים בנגב בע"מ

10694

ת.ד 93293 .ב"ש 03019

08-6234455

08-6237711

נופר צמחייה בע"מ

10894

ארלוזורוב  ,20הרצליה

09-9560167

09-9559585

עבודות גינון
-אחמד מסעוד

9693

ת.ד 311 .ערערה 12226

04-6351098

04-6358107

פורום שתיל בע"מ

18201

נתיבות  03362ת"ד 9992

08-6286294

08-6230186

פוש גינון ופיתוח בע"מ

16098

מושב שילת ד.נ .מרכז 31900

08-9261422

08-9767028

פייסנו חנה
 -סביבה ירוקה בע"מ

11786

מושב ערוגות 31063 12

08-8587569

08-8583547

פיתוח בגן בע"מ

17299

טנא ( 6ד )9הרצליה מיקוד
36161

09-7711602

09-7711603

צנובר
חברה לגינון ופיתוח בע"מ

12593

הציונות  112הוד השרון
מיקוד 39136

09-7661243

09-7652044

רם נוי
עפר פתוח ונוף בע"מ

4290

פרדס משותף  32רעננה

09-7714483

09-7740391

קבלן גינון רשום במסגרת איגוד קבלני הגינון.

עמוד  2מתוך 3

איגוד קבלני הגינון בישראל
שם חברה

מס
רישום

כתובת

טלפון

פקס

ענף אחזקת גנים מעל  033דונם
אופיר כהן
 -גינון ופיתוח

16999

המשקם בע"מ

6995

ת.ד 331 .אור יהודה62296 ,

מיתר גינון בע"מ

24716

הדס  , 93נשר ,מק16062 .

052-3335353

מנהרת אשקלון בע"מ

20604

שדרות דרום אפריקה 92
אשקלון מיקוד 30363

08-6735251

08-6712380

משתלת נורית-אבי סבג

24114

משק  ,33מושב שפר,
מרום הגליל22922 ,

04-6980296

04-6989867

כהן דני

22007

הגולן  926רמת החייל תל
אביב מיקוד 61239

03-6496203

03-7364745

עדן בר חי בע"מ

21906

ת.ד  66צפת ,מיק91922-

04-6925552

04-6925554

ק.נטור שרותי גינון בע"מ

17199

נטור ד.נ.רמת הגולן 92199

04-6602401

04-6602489

תולי אחזקות בע"מ

24014

מלון עדן-אין ,דרך אהרון ,9
ת.ד ,212 .זכרון יעקב

04-9041334

מושב משען 31122 29

08-6752469

08-6757443

03-6367858

03-6367854
04-9040855

ענף אחזקת גנים עד  033דונם
אלון דודו  -אלון נוי

2495

מושב גבעתי 31232 920

08-8657373

08-8657373

א.ע .נוף ירוק
גינון ופיתוח בעמ

24516

ת.ד9393 .
טייבה משולש 32322

09-7680615

09-7660311

סולימני יוסי

23613

מושב מסלול  91ד.נ .הנגב

050-5502360

קבלן גינון רשום במסגרת איגוד קבלני הגינון.

עמוד  3מתוך 3

