מפעלי התעשייה בכרמיאל מעודכן לשנת 2016

תחום

שם המפעל

טלפון

פקס

כתובת

דוא"ל

מנהל

אלקטרוניקה/חשמל

וונטה שיווק

9989194

 9985688השיש  7ת.ד6450 .

אלקטרוניקה/חשמל

פסגה תוכנה
ותקשורת בע"מ

9586516

 9982097החרושת  36ת.ד 1036

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור
והרכבה

C.R.G

9887877

. 9887588המתכת  22ת.ד 590

 ronny@crg.co.ilרוני כהן

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור
והרכבה

U.S.R

9904000

 9904034הנפח  19ת.ד 1012

 marketing@usr.co.ilעוזי רוזנברג

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור
והרכבה

אֶ מֵ רטֶ ק אלקט'

9980948

 9580538המתכת  28א ת.ד658.

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור א.א .עתיד
אלקטרוניקה
והרכבה

9080671

 9980079היוצרים 6

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור אום פתרונות הספק
בע"מ
והרכבה

9080458

 9989643הנפח  11ת.ד815 .

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור
והרכבה

אופגל

9953902/3

 9953900הנפח  21ת.ד462 .

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור אלביט מערכות
בע"מ
והרכבה

9901111

9901107

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור אנרטק מערכות
בע"מ
והרכבה

9585680

. 9585679ת.ד 50030

9589393

 9589494החרמש ,מבנה 62

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור
והרכבה

ונוס קונספט

היוצרים  16ת.ד650 .

מכאל שמשון
צבי רופא  +הרצל
 pisga@pisgsys.co.ilבן ציון

 amertek@amertek.co.ilמינו רוקח

 atid_el@yahoo.comגולדין אולג
נחמייב ארתור
 artur_n@netvision.net.ilבוארקו אולג

 granot@opgal.comעמית מתתיה

 dominique.dov@elbitsystems.comדומיניק דוב

 zvi@enertec.co.ilצבי אבני

 chen@venusconcept.comחן אמבור

סוג המוצר
מאוררים

תוכנה – היי-טק

רכיבי אלק' למחשב

הרכבות אלקט''

מערכות אלקטרוניות
הרכבת מעגלים
מודפסים

ספקי כח

אלק' אופטית
מוצרי אלק'' למיגזר
הבטחוני

מערכות אלקט'

מכשור אלקטרוני

תחום

שם המפעל

טלפון

פקס

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור
והרכבה

V.p.G

9904201

 9985404הנפח 5

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור
והרכבה

זייקון C.P.C

6892777

 6892778הנפח 12

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור
והרכבה

טגא סיסטם

כתובת

דוא"ל

מנהל
מארק לוניאסנקי

סוג המוצר
ייצור רכיבים פסיביים

 avivh@cpc.co.ilאביב הרפז

ייצור מעגלים חשמליים

הנהלה -08 -
9985917 9135100

 9905989הנפח  4ת.ד6292 .

 nelly_wainberg@mksinst.comנלי ווינברג

בקרה תעשייתית היטק

9989901

 9989941הנפח  25ת.ד 6357

 info@co-hoshen.co.ilאילן זוסמן

9888233

 9888244החרושת  48ת.ד 27

 moshe@nelcom.co.ilמשה נזרי

9887491

 9583071החרושת ת.ד500 .

 HR@TDK-LAMBDA.CO.ILאריאל ירושלמי

ייצור ספקי כח

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור
והרכבה

צבאן אלקט'

9981010

 9582547הנפח  27ת.ד1020.

 gershon@chaban.co.ilגרשון דאושו

פתוח וייצור ציוד
בדיקה

ביוטכנולוגיה

ביוסייט

9581519

 9581520ת.ד 6372 .הנפח 4

ביוטכנולוגיה

פרוטליקס בע"מ

9889488

 9889489ת.ד 455 .הסנונית 2

בניין

איזוטופ בע"מ

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור כ.מ .חושן
אלקטרוניקה
והרכבה
אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור
והרכבה

נלקום בע"מ

אלקטרוניקה :פיתוח ,ייצור טי די קיי למבדא
בע"מ
והרכבה

9584113 9983629

 9983336לבונה 20

בניין

אירלנד פלס בע"מ

9988988

 9988989ת.ד 394 .מעלה כמון 9

בניין

רדימיקס

9987967

 9585065רח' החרושת

הלבשה

דלתא מפעל ראשי

9903945

 9903666ת.ד137 .

 biosight@biosght.co.ilגנגרנוביץ מארק

 etim@protalix.comמשה מנור

ציון אלקיים
אירלנד
 irland1@walla.comראובן/דורון פלס

אסדי מוהנד

 bat-ela.stroul@deltagalil.comשלמה דורון

רתמות וצמות
אלקטרוניות
ייצור ותיקון טל'
סלולריים

פפטיפידים  -חומרי
גלם למעבדות
מחקר ופיתוח -
ביוטכנולוגיה
בדיקות מעבדה לענף
הבנייה

חומרים לציפוי מבנים

אספקת בטון ושיש

הלבשה תחתונה

תחום

שם המפעל

טלפון

פקס

כתובת

דוא"ל

מנהל

סוג המוצר

הלבשה

דלתא getz

9903450

 9903924ת.ד498 .

 bat-ela.stroul@deltagalil.comשלמה דורון

הלבשה תחתונה

הלבשה

דלתא בדים

9903070

 9903777ת.ד267 .

 bat-ela.stroul@deltagalil.comשלמה דורון

גרביים+סנטוני

זיווד

סיני טכ' זיווד

9881280

 9585643המתכת  28ת.ד654.

 galisinai@bezeqint.netיעקב סיני *

זיווד אלקטרוני

כימיה

כימניק

9585206

 9585205ת.ד 173 .מעלה כמון 31

מוצרי גומי

אטים

8729891

 9882960החרמש 13

מוצרים ושירותים לתעשייה מיקרו קרמיקה

9884888

 9881889שחם 46

מוצרים ושירותים לתעשייה יוני סקופ

9887022

 9887023הנפח  34ת.ד817 .

וולטה בלטינג טכ'
מוצרים ושירותים לתעשייה בע"מ

9951300/1

מוצרים ושירותים לתעשייה י.פ .טול

9887073

מוצרים ושירותים לתעשייה מיקרו צבע

9986321

 9951365הנחושת  49ת.ד6346 .

דוד לוגסי

 roee@elastomer.co.ilרועי בן אריה

 david@micro-ceramics.co.ilדוד כהן

 uniscope@zahav.net.ilדני מראלי

 volta@voltabelting.comבני לונגמן
ישראלה/בן
 atec@bezeqint.netטולוצ'נסקי

חומרי ניקוי

ייצור בקבוקי פלסטיק
מוצרים זעירים
לתעשיה
ציוד אופטי ,
פריסקופים לרק"מ

חגורות שינוע
מתכת ופלסטיק,
ארונות חשמל

 9883064החרמש  1ת.ד6248 .

 shoshirani@walla.co.ilבינו ושי אקו

צביעה תעשייתית

 9905579מעלה כמון 44א'

 ronen@sapirsprint.comרונן גדעוני

מפעל למדב' ושלטים

מזון

פלורנטין  -מזון
אורגני ים תיכוני

9580815

 9580384האורג  1ת.ד6317 .

 info@florentin-bio.comבנימין מושל

סלטים,רטבים ,פלאפל
אורגני

מזון

שטראוס סלטים

9907777

 9907739ת.ד325 .

מוצרים ושירותים לתעשייה ספיר ספרינט

9582122

 hilik.carmeli@strauss-group.comחיליק כרמלי

סלטים מוכנים +
פסטה טרייה

תחום

שם המפעל

טלפון

פקס

כתובת

מזון

רוחלה מוצרי מאפה

9082238

מזון

מים

תבליני גל
RWL Water
Israel Ltd.
)נירוסופט לשעבר(

9584746

 9584746המתכת 28

9883311

 9883313ת.ד  259הנפח 16

מים

כימ-טפקו

9881434

 9881435התעשיה  2ת.ד497 .

מים

D&A

052-5149285

משלוחים

גלובוס

9080288

דוא"ל

מנהל
 052-6362702וויס רחל

 okltd@netvision.net.ilעדי ניסים שמעול

 info@rwlwater.comאבי בונבוני

 tefco@chem-tefco.comצור יוסף

קובי טרומר
9905751

מתכת  , 5השיש 3

מתכת

אביזרי צנרת

9881743

 9881748היוצרים  9ת.ד233.

מתכת

אי.בי.סי טכנולוגית
ציפויים

9587907

 9587908המלאכה 35

מתכת

אמתן

9987531

 9988981השחם  41ת.ד273 .

 globusn2@globus-intr.co.ilאלירן לחיאני

 pipesittings@bezeqint.netמוטי ביגלר

יעקב קופרמן

 amtan1@zahav.net.ilראובן זאדה

סוג המוצר
ייצור מאפים

ייצור תבלינים
מערכות לטיפול במים
ושפכים

טיפול במערכות מים

ניהול משקי מים
אריזות ומשלוחים

קשתות מתכת
טיפולים להקשיית
מתכת
עיבוד שבבי מדוייק-
חלקי נשק וברזים

מתכת

אקד מבלטים

9885222

 9584477מעלה כמון 29

 eli200@netvision.net.ilאלי כהן

תכנון וייצור מבלטים
ומכונות

מתכת

ד.י.א.ל .כלי יהלום
לתעשייה

9884664

 9888748החרושת  49ת.ד1050.

 amir.dial@barak.net.ilאמיר אריאלי

ייצור ושיווק לתעשיות
שיש ואבן

מתכת

w.p.w

9989482

 9882817רח' המגל ת.ד6444 .

מתכת

זיווד הצפון

9887668

 9883987המתכת 32

 ifo@wpw.co.ilמיכאל רביד *

כלים לעיבוד עץ

 ari@epn.co.ilדוידסון ולרי

זיווד אלקטרוני

תחום

שם המפעל

טלפון

פקס

כתובת

מתכת

טופ הידראוליקה

9882678

 9080201החרושת 48

מתכת

טל שבב

9881342

. 9884202המלאכה  28ת.ד 6431

מתכת

טרילידור

9886724/5

 9886718רח' שחם  6ת.ד6235.

מתכת

י.ד .עיבוד שבבי

9582067-8

 9582066שחם  35ת.ד378.

מתכת

כרמורכום

9988887

 9881288המלאכה  40ת.ד150 .

מתכת

מט"ס

9987772

 9981189המגל  1תד 232

מתכת

סי.אן.סי למהדרין

9580942

 9983934המגל 3

מתכת

פלס את רגב

9983794

 9883646המלאכה  16ת.ד236.

מתכת

פרופילי הגליל

9884017

 9884015שחם  41ת.ד618 .

מתכת

קולורס הגליל בע"מ

9984216

 9984216השיש 5

מתכת

קליל

מתכת

רול פרופיל

מתכת

פרוטוטייפ

9900200/201

9900202

6209693

 9900255ת.ד659 .

 9900250ת.ד , 47 .כרמיאל

 6209693הטוחן 3

דוא"ל

מנהל
 top_shi@bezeqint.netאלברט משעלי

 talshvav@bezeqint.netמנשה שחר

 yaakov-mashraki@trellidor.co.ilיעקב משרקי
 gdm@netvision.net.ilדוד וקנין

 dina@carmochrome.co.ilאלית לדרר

 adm@mtcind.comיחיאל כהן *

 cncl@netvision.net.ilמשה בן שבת

 relli@palas-regev.co.ilברוך רגב

 pg1@bezeqint.netארי יפה

 colorshag@bezqint.netסרחאן מוחמד

סוג המוצר
ייצור מוצרי
הידראוליקה
ייצור/תקון
תבניות+עיבוד שבבי
כללי

סורגים' ,agrho' ngeu

עיבוד שבבי והשחזות

גימור מתכת וצביעה

אלקטרו מכניקה

עיבוד שבבי

עבודות מתכת

חלונות אלומיניום
צביעת פרופיל
אלומיניום

 adi@klil.co.ilאריה רייכטמן

פרופיל אלומיניום

 zipi_rool@klil.co.ilאיתמר אוחיון

תכנון והקמת קווי
ייצור פרופילים

 ofer.prototype@gmail.comעופר בין

עיבוד שבבי

תחום

שם המפעל

מתכת

סרוויטק

טלפון
9589550

כתובת

פקס

 9589551חרושת 48

נייר ועץ

גבי מוצרי נייר

9988264

 9882181המלאכה  34ת.ד 2036.

נייר ועץ

היפר בייבי

9581261

 9581262מעלה כמון  35ת.ד 6438

נייר ועץ

יצחק אביבי ייצור
בע"מ

050-2121259
מאור

 9881476המגל 5

עור וטקסטיל

מאריס טיטולים

9884401

 9881898החרושת 44

עור וטקסטיל

נירלון

9981239

 9581694אביב 71

עץ

טקניון

074-7808313 074-7808200

נחושת 5

פלסטיק

סראב

9886631

 9989824הנפח  25ת.ד 6357

פלסטיק

אלסטומר בע"מ

9884324

 9882960החרמש 6

דוא"ל

מנהל
 bagrov@servi-tech.co.ilאיגור בגרוב

גבי מלכה

 hbltd@netvision.net.ilמשה אזולאי *

 maor@aviva.comדימה צאלי

ערטול חליל

 nirlon@bezeqint.net.ilאיציק שבתאי

 ronibr@g-il.comרוני בארונשטיין

ספייה אמין

 roee@elastomer.co.ilרועי בן אריה

סוג המוצר
אוטומציה למפעלים

מוצרי נייר

יבוא ריהוט

רהיטי מטבח

טיטולים

אופנה

מפעלי עץ
ייצור מוצרי חשמל
מפלסטיק

ציפוי פוליאוריתן

פלסטיק

כתר ראשי

9953000

 9985010ת.ד550 .

 silvia.chubinsky@keter.comמשה דיין

מוצרי פלסטיק

פלסטיק

כתר K&D

9584985

 9583574החרושת  28ת.ד550 .

 silvia.chubinsky@keter.comמשה דיין

צעצועי גינה ומוצרי
ילדים

פלסטיק

כתר מוצרי יוקרה

9953000

 9986175החרושת  37ת.ד550 .

 silvia.chubinsky@keter.comמשה דיין

מוצרים להרכבה
עצמית

פלסטיק

כתר מחסנים

9953011

 9583923החרושת  37ת.ד550 .

 silvia.chubinsky@keter.comמשה דיין

מחסנים לגינה

תחום

שם המפעל

טלפון

פקס

כתובת

פלסטיק

פי.וי .פלסט
פרוייקטים והנדסה

9988877

ת.ד 285 .רח' היוצרים
24 9981161

פלסטיק

צ.א.ג (סטנלי
ישראל)

9085000

 9085010היוצרים 17

דוא"ל

מנהל
 pvplast@bezeqint.netיגאל גור אריה

 lperi@stanleyworks.comטל גלסמן

סוג המוצר
מתקני פלסטיק
לתעשייה ומחקר

מוצרי פלסטיק

