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 דרום 1
א שמש חברה שמירה 

 ואבטחה בע"מ
061218622 511201071 

קרית  802רש"י ד.
 22080מלאכי 

08-
8581999 

david@alefshemesh.co.il דוד לסרי 

 דרום 8
שירותי  -א. י. אלפא 

 אבטחה בע"מ
062211642 513426460 

, 18המלאכה 
 22502אילת 

08-
6315369 

alfa-sec2003@nana.co.il אלכסנדר ציפישב 

 דרום 2
א.א.ארזי שמירה 

 בע"מ
062210644 511058117 

 7כ. 1הנגרים 
 באר שבע

08-
6274433 

amil@arazi.co.il אמיל אליאב 

 דרום 4
א.ס.אבטחה מקצועית 

 בע"מ
062212194 514495944 

באר  11הרצל 
 24880שבע 

057-
6277787 

as-avtha@walla.com סולימאן אלצראיעה 

 דרום 5
אבוטבול את 

 פוחצבסקי בע"מ
 80כנות  512784067 061218606

054-
2511001 

sha135@bezeqint.net שרון תוהמי 

 דרום 6
אבטחה מבצעית 
 גלובל סקיוריטי ד.

062212269 513055418 
 6הגדוד העברי 

 77455אשדוד 
050-

2557950 
shay838383@gmail.com שי מסילקר 

 520031055 061204077 אגודת השומרים דרום 7
אשקלון  10גבעון 

72515 
057-

6650769 
shomrim2@bezeqing.net כרמלה ארמה 

 דרום 2
אגודת השומרים 

 בע"מ
062210560 520031055 

באר  1אנילביץ 
 24816שבע 

08-
6230777 

shomrim-h@bezeqint.net ראובן סולטן 

 דרום 1
ט י ם פתרונות  -אי 

 אבטחה בע"מ
062211881 513917641 

 8שד התמרים 
 22042אילת 

053-
3366230 

eli.nadam@013.net אלי נאדם 

 דרום 10
איי אר אס סיקיוריטי 

 ושירותים בע"מ
062212293 513340299 

 87האורגים 
 7760122אשדוד 

052-
6781513 

 פוזאילוב 
יהושוע 

 יבגני

 דרום 11
איילת השחר בטחון 

 ( בע"מ1112)
061218614 511843237 

אשדוד  1האורגים 
77601 

08-
8561133 

ayelet-sec@bezeqint.net ציזלר 
שחר 
 מבורך
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 דרום 18
אלדור שרותי רפואה 

 ואבטחה בע"מ
062212210 514514652 

 ההסתדרות
ב"ש  10707

24801 

052-
3917920 

eldorms@eldorms.co.il טל ברוך זוהר 

 דרום 12
בטחון אזרחי ש.ק. 

 שבע-באר-בע"מ
062211667 513586057 

ב"ש  7המסגר 
24271 

053-
2207273 

erez@bezrachi.co.il ארז מלכה 

 דרום 14
בטחון אזרחי ש.ק. 

 אילת -בע"מ 
062211873 513586057 

 81שד התמרים 
 22014אילת 

08-
6323826 

jacov@wakka.com משה יעקב 

 דרום 15
בטחון שירותים אבידר 

 בע"מ
062212046 511242786 

ב"ש  2יחיל חיים 
24216 

057-
2918964 

beer7@avidar.co.il משה כהן 

 69528735 062211931 ביצר אריאל דרום 16
אילת  1אנפה 

22074 
057-

7711077 
bizerariel@walla.com אריאל ביצר 

 511417156 062212020 בע"מ 1121בן בטחון  דרום 17
שד רגר יצחק 

ב"ש  11207
24522 

054-
5991119 

rami@ben-security.co.il ביטון 
רמי 

 רחמים

 31524853 062212467 בנימין בכר דרום 12
 11051העבודה 

אשקלון 
7261081 

054-
7997077 

 בכר 
בנימין 
 יהודה

 510450430 062210693 ברינקס ישראל בע"מ דרום 11
ב"ש  1נגבה 

24810 
08-

6277230 
moti.bozaglo@brinksinc.com מרדכי בוזגלו 

 דרום 80
ג'יפור אס פתרונות 

 אבטחה]ישראל[
062210586 510095987 

אילת  5פתן 
2201206 

08-
6376158 

erez.eshed@il.g4s.com ארז אשד 

 דרום 81
ג'יפור אס פתרונות 

 אבטחה]ישראל[
062210578 510095987 

ב"ש  12יחיל חיים 
2421600 

052-
8900209 

yosi.sasonker@il.g4s.com יוסי ססונקר 

mailto:YOSI.SASONKER@IL.G4S.COM
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 דרום 88
ג'יפור אס פתרונות 

 אבטחה]ישראל[
061218457 510095987 

שד הרצל אשדוד 
77454 

052-
3534355 

lev.durakovsky@il.g4s.com לב דורקובסקי 

 דרום 82
ג'פור אס טכנו' מיגון 

 ישראל
062211691 520039306 

תוצרת הארץ 
ב"ש  14202

24227 

08-
6655131 

yaniv.malka@il.g4s.com יניב מאיר מלכה 

 דרום 84
טכנולוגיה -גי' פור אס 

 אילת
062600093 511919466 

אילת  5פתן 
2201206 

052-
5615511 

avi.gerti@il.g4s.com אברהם גרטי 

 דרום 85
גימיק שירותי שמירה 

 ואבטחה בע"מ
061217590 511215931 

 88כפר הרי"ף 
 71220מיקוד 

054-
4255528 

gimick@bezeqint.net קלמן אהרנפריד 

 511133407 061218523 גשש )ז.א (  בע "מ דרום 86
הפנינים אשקלון 

72626 
052-

8215042 
uri@gasash.co.il אהרן קדוש 

 54313770 061217921 דרור אבנר דרום 87
 62העבודה ד.
אשקלון 

7261000 

057-
8959577 

nativ93@walla.com אבנר דרור 

 512431107 061217814 דרך ארץ בטחון בעמ דרום 82
 1שלזינגר ארווין 

 77602אשדוד 
08-

8533412 
emanuel@dee.co.il אורן סייח 

 דרום 81
אבטחה -ה.ס.מ.ת 

 שבע-באר -בע"מ 
062211816 512436379 

 4סולד הנריאטה 
 24214ב"ש 

057-
6231108 

avis_07@walla.com אביתר בן חמו 

 דרום 20
ה.ס.מ.ת. שירותי 

 -אבטחה בע"מ 
062211865 512436379 

סמ הר שלמה 
אילת  8502

22870 

057-
6406700 

guyas@fattal.co.il 
אסראף 

 מסטי
 גיא

 דרום 21
חב' ניצנים חב' 
 לאבטחה וניהול

062210784 511882411 
 2שרה אמנו ד.

 24882ב"ש 
08-

6234334 
nisanim@bezeqint.net מואיס שריקי 
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 דרום 28
 8001טופ סיקיורטי 

 אילת -בע"מ 
062211220 513108571 

 8010עין נטפים 
 22852אילת 

08-
6326023 

isaac13@bezeqint.net יצחק אלמליח 

 דרום 22
( בע"מ  1122י. שקד )

 נמל אשדוד -
 אשדוד 510976020 061218390

050-
2249246 

i.shaked83@gmail.com אסף שקד 

 510976020 061216469 ( בע"מ1122י. שקד ) דרום 24
 7021הבנאים 

 77601אשדוד 
08-

8523675 
i.shaked83@gmail.com אמיר שקד 

 דרום 25
יהלום שירותי 

שמירה,אבטחה 
 והדרכה

062212103 513882191 
 4בן צבי יצחק 

 24212ב"ש 
054-

7293953 
elkanaby@gmail.com שמואל ממן 

 513347302 062212244 יניב מאבטחים בע"מ דרום 26
 8שד התמרים 

 22042אילת 
08-

6288856 
yanivtal11@walla.com יניב טל 

 513347302 062211444 יניב מאבטחים כע"מ דרום 27
ב"ש  6נגבה 

24811 
08-

6288891 
yanivtal11@walla.com מאיר יוסף סיסו 

 512000274 061217657 יש עוז מאבטחים בעמ דרום 22
 170804הרצל 

 72601אשקלון 
07-

6752554 
eti@oz-security.com צח יצחק מזרחי 

 66542002 061218556 כהן שניר דרום 21
מיקוד  111ברכיה 

71258 
050-

9395454 
snircohen119@gmail.com שניר כהן 

 דרום 40
כחול לבן כ"א סיעוד 

 שמירה וניקיון
062211022 511523177 

 1208שכ הורד 
 נתיבות

052-
2880552 

cahol.lavan@barak.net.il עמרם אשרף 

 דרום 41
כפיר בטחון ומיגון 

 אלקטרוני בע"
062211402 511693913 

 60שד רגר יצחק 
באר שבע 
2452100 

054-
3948170 

davidb@tmprotection.co.il דוד בר לב 

 דרום 48
כפיר בטחון ומיגון 

 אלקטרוני בע"מ
061218887 511693913 

המסחר כ.א' 
 אשדוד

073-
2267501 

karina.smushkevich@il.isswo
rld.com 

 לירון מור יוסף
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 דרום 42
לבטח דרכך אבטחה 

 ורפואה בע"מ
062212285 514161546 

סולד הנריאטה 
באר שבע  14

2421400 

050-
3339731 

lavetah121@walla.com 
דפנה 

 לורברבאום
 דב דורון

 25222להבים  514291111 062212152 שמירה בע"מ 52מאג  דרום 44
050-

6586858 
moran@mag58.co.il מורן טל גרודה 

 דרום 45
-מודיעין אזרחי בע"מ

 אילת
 1נמל אילת  510421027 062211089

052-
3224442 

ziv_k@bezeqint.net זיו קאופמן 

 דרום 46
-מודיעין אזרחי בע"מ

 שבע-באר
062210610 510421027 

ב"ש  4רמב"ם 
24801 

08-
6276111 

erezm@mei.co.il מאיר ארז 

 513602896 062212236 מוקד ח.א.ש בע"מ דרום 47
 12שד ירושלים 

 77582אשדוד 
08-

8677485 
mishel@mokedhash.com מישל אוחיון 

 512475955 062212079 מוקד מטרה בע"מ דרום 42
שדרות  15פראג 

27144 
057-

8134650 
nirb@moked-matara.co.il שמואל כהן 

 דרום 41
מיקוד ישראל אבטחה 

 שרותים וכח אדם
061218093 511549834 

באר טוביה 
22215 

054-
6773344 

beni-s@mikud4u.co.il בני שלומי 

 דרום 50
מיקוד שמירה 

ואבטחה שירותים 
 וניקיון

061218515 511011595 
באר טוביה 

22215 
08-

8601356 
roidov@netvision.net.il יצחק דוקורסקי 

 דרום 51
נ.ב. אבטחה וכח אדם 

 בע"מ
061218705 513927731 

אשקלון  8הנפח 
72721 

050-
4330747 

nbsecunty@walla.com ניר בסעד 

 512592593 062212095 נוף ים בטחון בע"מ דרום 58
 41מבצע יואב 

 24716ב"ש 
054-

9100245 
dmitriyk@natoon-group.co.il דמיטרי קדנר 

 דרום 52
מוקד  -נעים שמירה 

 רם בע"מ
061217749 512252263 

 5שד לכיש ד.
 28020גת  קרית

07-
6600648 

rami@mokedram.co.il רמי נעים 
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 דרום 54
 -סער בטחון בע"מ 

 באר שבע
062211972 511635625 

 82שד רגר יצחק 
 24215ב"ש 

054-
5608533 

erez@tmprotection.co.il ארז משה אוחיון 

 513325605 062212277 עומר בטחון בע"מ דרום 55
 12האורגים 

 77601אשדוד 
057-

7265013 
omerscur@netvision.net.il אזולאי 

-סלומון
 שלמה

 דרום 56
עיט מוקד אלקרוני 

 בע"מ
 אילת 805הזגג  513493924 062600200

08-
6334648 

ait@netvision.net.il סמילה 
נתנאל 
 ג'ורג'

 510802325 062210727 עמישב שרותים בע"מ דרום 57
ב"ש  408רמב"ם 

24801 
050-

7656289 
regev_dafna@amishav.co.il רגב דפנה 

 דרום 52
פלמ"ח]בשירות בטחון 

 גיא אילת[בע
062211618 514090190 

אילת  14החרש 
22508 

054-
4277711 

palmah@amblue.co.il אבי נסים מסס 

 קרית גת 6אבץ  511514101 061218424 בע"מ 2צוות  דרום 51
054-

2228693 
 רועי שיש ניר 

 513832394 062212186 אבטחה בע"מ 5צוות  דרום 60
ערד  2407שד חן 

21052 
050-

5259072 
tzevet5.co.il אדם אור הראל 

 דרום 61
קב' השומרים שמירה 

 ובטחון בע"מ
062211097 510623085 

 12שד התמרים 
 22014אילת 

08-
6326637 

cookie@sbisrael.co.il יצחק רפאל 

 דרום 68
קבוצת השומרים 
 שמירה ובטחון בע"

062212178 510623085 
 12ההסתדרות 

 24801ב"ש 
057-

8014327 
yosiab@sbisrael.co.il יוסי אברגל 

 513700211 061218804 רויאל קלין בע"מ דרום 62
אשקלון  1נח"ל 

72511 
052-

4848780 
elviragrinzaid@gmail.com אלוירה גרינזייד 

 דרום 64
רעם בטחון בינלאומי 

 בע"מ
062212228 511132060 

 7ההסתדרות 
 2702707שדרות 

054-
7799751 

magali.izus1128@gmail.com אסף גלמודי 

mailto:regev_dafna@amishav.co.il
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 דרום 65
( 1112רשף בטחון )
 בע"מ

062211907 511877920 
תוצרת הארץ 

ב"ש  2015
24227 

08-
6236051 

snif2@rst.co.il אורי לוי 

 דרום 66
[ 1112בטחון ]רשף 

 בע"מ
062212434 511877920 

 7שד התמרים 
 2201405אילת 

054-
3259005 

idanperets@walla.co.il פרץ 
עידן 
 שמעון

 511693103 061218549 רשת בטחון בע"מ דרום 67
 206הראשונים 

 77841אשדוד 
08-

8560711 
sharonamar34@walla.com שרון עמר 

 דרום 62
ש. א. ס. שמירה 

 בע"מ וסיורים
062211071 512444910 

 81קרן היסוד 
 24216ב"ש 

08-
6288289 

shas@shasltd.co.il גלינה דוניקוב 

 דרום 61
ש.ב.ה שמירה ובטחון 

 בע"מ
061218838 511025751 

 52הפנינים 
 72626אשקלון 

08-
6722029 

mark80m@gmail.com מרק מוצ'לוב 

 דרום 70
 1121שחף אבטחה 
 בע"מ

 ב"ש 22רמב"ם  511413270 062212392
052-

7074446 
yosss90@gmail.com יוסי אשכנזי 

 דרום 71
( 1126שלג לבן )

 בע"מ אשדוד
062600143 511110975 

, 6ככר שרת משה 
 אשדוד

054-
6213214 

ben0712@walla.com בני מרזוק 

 511110975 061218374 (בע"מ1126שלג לבן ) דרום 78
שד התעשיה 

 72672אשקלון 
050-

6619835 
shac3@walla.co.il שחר בוזגלו 

 דרום 72
[ 1126שלג לבן ]

 בע"מ
062212251 511110975 

אילת  1הספן 
22504 

050-
9494007 

shmulick2002@yahoo.com דוד גבאי 

 דרום 74
שירותי אבטחה -שלון

 ואחזקה בע"מ
061218853 513707810 

 12שד ירושלים 
 77582אשדוד 

08-
8642004 

guyshelon@gmail.com גיא בן שושן 

 511163248 062212509 שע"ל דרום 75
אילת  1הספן 

22504 
053-

8221306 
yotameilat2013@gmail.com דוד גבאי 



 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 דרום 76
שעל חב' התעסוקה 

 אג' הסטודנטים
062210867 511163248 

אוניברסיטה בן 
 גוריון ב"ש

08-
6481155 

cfirm@shaal.bgu.ac.il עמית כהן 

 חיפה 77
שרותי -א.בוטביניקוב

 אבטחה ושמירה בע"מ
031600141 513015222 

 87דרך חיפה 
קרית אתא 

82886 

04-
7707888 

daniekbitahon@gmail.com דניאל בוטביניקוב 

 חיפה 72
א.ברק שמירה וביטחון 

 בע"מ
031202896 513075135 

 8ההסתדרות שד 
 85012ת.ד. 

 חיפה

04-
8414393 

21@a-barak.co.il יוסף אלבז 

 חיפה 71
אבטחה מבצעית 
 גלובל סקיורטי ד.ו

031203894 513771055 
 157דרך יפו 

 25851חיפה 
04-

8552266 
info@a-m-sccurity.co.il אלכסנדר חיון 

 חיפה 20
אגודת השומרים 

 בע"מ
031201054 520031055 

חיפה  11דרך יפו 
22868 

04-
8514341 

slava@agu.co.il ויאצ'סלב גיטלמן 

 חיפה 21
אי.איי.סי אבטחה 

 ויעוץ בטחוני ב
 8416700ירכא  513836429 031203985

04-
9566617 

security@walla.com סטיבן פארס 

 חיפה 28
אלי ישראלי שרותי 

 שמירה אבטחה
031203373 512544271 

חיפה  17יפה נוף 
24641 

04-
8102005 

israelib@017.net.il רן ישראלי 

 511098758 032249482 אמנור קיסריה בע"מ חיפה 22
קיסריה  7האשל 

20221 
04-

6244600 
amnor@amnor.co.il נחום סויד 

 חיפה 24
 אס.איי.אייצ.ישראל

 אבטחה בע"מ
031203712 514282078 

 18בעלי מלאכה 
 28820חיפה 

04-
8401506 

zvika@sih1.com צבי הלפרין 

 חיפה 25
ב.ג.בטחון הצפון 

 אבטחה בע"מ
031203498 512769613 

שד ההסתדרות 
 28160חיפה  80

04-
8494912 

gilad@btz.co.il גלעד בנבנישתי 

mailto:daniekbitahon@gmail.com
mailto:daniekbitahon@gmail.com
mailto:slava@agu.co.il
mailto:slava@agu.co.il
mailto:security@WALLA.COM
mailto:security@WALLA.COM


 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 חיפה 26
( 1118בטחון לאומי )
 בע"מ

031202540 511680266 
שד ההסתדרות 

חיפה  85
2816016 

04-
8400701 

deeb@tevel.biz כרמי והבי 

 חיפה 27
בטחון שירותים אבידר 

 בע"מ
031203282 511242786 

שד ההסתדרות 
חיפה  85

2816016 

03-
5375626 

alon.a@avidar.co.il אלון אפגין 

 חיפה 22
( 1121בן בטחון )

 בע"מ
032249029 511417156 

 81הרברט סמואל 
 22268חדרה 

054-
4666530 

zingth@shgmiv.org.il נתן זנאתי 

 חיפה 21
ברינקס )ישראל 

 (בע"מ
031202235 510450430 

חלוצי התעשיה 
 86814חיפה  84

04-
8411811 

josef.nishri@brinksinc.com יוסף נשרי 

 חיפה 10
ברק אור בטחון 
 ושירותים בע"מ

031202896 511724478 
 8שד ההסתדרות 

 28160חיפה 
04-

8414393 
21@a-barak.co.il יוסף אלבז 

 חיפה 11
גי פור אס טכנולוגיות 

 מיגון בעמ
031202656 520039306 

 145דרך יפו 
 25851חיפה 

04-
8533555 

itzhuk.vagner@il.g4s.com יצחק ונגר 

 חיפה 18
גי פור אס פתרונות 

 אבטחה )ישראל
032248351 510095987 

 66הרברט סמואל 
 22268חדרה 

04-
6334565 

 ליזר מייליק 

 חיפה 12
גיפוראס פתרונות 
 אבטחה )ישראל(ב

024200659 510095987 
עכו  1שלום הגליל 
84552 

04-
9813777 

smabi0808@walla.com.il עמר 
סמדי 
 שרה

 חיפה 14
גיפוראס פתרונות 

 אבטחה)ישראל(בע"מ
031200965 510095987 

כ.א'  145יפו דרך 
 25851חיפה 

04-
8533883 

ido.barak@il.g4s.com עדו ברק 

 511133407 031203225 גשש )ז.א( בע"מ חיפה 15
 1000החרושת 

 86812חיפה 
04-

8405013 
ziona@gasash.co.il ציון אברגל 

 חיפה 16
דנאור אבטחה 
 ושרותים בע"מ

031202748 512069469 
 1שער פלמר 

 22021חיפה 
04-

8554420 
dnls@netvsion.net.il שמעון לוי 



 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 חיפה 17
התאמה השמה ומידע 

 ( בע"מ1115)
031202771 512138488 

 11המיסדים 
קרית אתא 

82501 

04-
8452451 

nir@hatama.co.il אוריאל תמיר 

 חיפה 12
וי. אי. פי. אבטחה 

 בע"מ
031203209 513388173 

חיפה  88פבזנר 
22122 

04-
8625526 

bodyguard1977@gmuil.com מרדכי ליברמן 

 514234178 024201178 ח. יהלום בע"מ חיפה 11
עכו  1שלום הגליל 
84552 

04-
9918097 

 חננאל חתוכה 

 חיפה 100
חובשים הדרכות 
 ושרותי רפואה בעמ

031203472 513997676 
נופית  81אביטל 

26001 
04-

9535398 
info@hovshim.com יצחק אלקסלסי 

 חיפה 101
חץ מאבטחי הצפון 

 בע"מ
024201012 513666651 

כפר יאסיף 
84102 

04-
9564424 

hetz_avtaha@live.com מוסא שחאדה 

 חיפה 108
חרמון ג.נ. שרותים 

 בע"מ
024200980 513057125 

 81שד הגעתון 
 88440נהריה 

04-
9922582 

eloco1@walla.com אברהם אלוק 

 חיפה 102
 י.ח. רוז שמירה וכח

 אדם בע"מ
 84167ירכא  513666453 024201020

04-
9967777 

yosi.hazn@gmail.com יוסי ח'זנה 

 118קרית ביאליק  514182914 031203639 י.ל.עידן הבטחון בע"מ חיפה 104
04-

8400319 
udanlevi83@gimail.com עידן לוי 

 513176032 024200915 כוכב הגליל בע"מ חיפה 105
נהריה  72הרצל 

88446 
04-

9000031 
davidaf@bezeqint.net דוד אפרג'ן 

 חיפה 106
כוכב עירון שמירה 

 ואבטחה בע"מ
032248732 513226126 

פחם -אום אל
20010 

04-
6358368 

kohaveron@bezegint.net אחמד אגבאריה 

 חיפה 107
כפיר בטחון מיגון 
 אלקטרוני בע"מ

031202367 511693913 
 2יוחנן הסנדלר 

 28168חיפה 
04-

8726020 
lior.tor@il.issworld.com ליאור תור 



 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 513716852 031203332 לונה אבטחה בע"מ חיפה 102
, 5סמ עתלית 

 חיפה 5128ת.ד. 
04-

8672968 
traumatavtaha@gmailcom קלמן 

קלמן דוד 
 איל

 תלמי אליעזר 41703596 031203795 שטח מוגן-לחמי ניב חיפה 101
50868468

5 
shftahmogan@gmail.com ניב לחמי 

 510421027 031201385 מודיעין אזרחי בע"מ חיפה 110
שד ההסתדרות 

חיפה  85
2816016 

04-
8402858 

yanivn@mei.co.il יניב נורקין 

 513602896 031203886 מוקד ח.א.ש בע"מ חיפה 111
אחד העם חדרה 

22802 
04-

8788860 
g0509505080@gmail.com גיא מרדכי הראש 

 512926866 024200949 מטאור אבטחה בע"מ חיפה 118
מיקוד  20שלומי 

88228 
04-

9927593 
yossi@meteoroniune.co.il אילן פלמן 

 חיפה 112
מיקוד ישראל אבטחה 

 שרותים בע"מ
031203415 511549834 

 6בן גוריון  שד
 25414חיפה 

04-
8524589 

 יוחאי דהן 

 חיפה 114
מיקוד שמירה אבטחה 

 שרותים בע"מ
031203464 511011595 

 6שד בן גוריון 
 25414חיפה 

04-
8524589 

yohy-d@mikud4u.co.il יוחאי דהן 

 חיפה 115
מסלולים אלון לאופר 

 בע"מ
031202813 512073081 

 58דרך בר יהודה 
 26620נשר 

04-
8201610 

alon@maslulim.biz אלון לאופר 

 118קרית ביאליק  512592593 031203670 נוף ים בטחון בע"מ חיפה 116
074-

7104010 
almog@natoon-grouo.co.il אלמוג בראון 

 511635625 031202649 סער בטחון בע"מ חיפה 117
 1דרך דיין משה 

 86812חיפה 
04-

6465112 
inspektorh2@tmprotection.co.il דוד מחלוף 

 510802325 031202425 עמישב שרותים בע"מ חיפה 112
שד ההסתדרות 

 28160חיפה  22
04-

8403070 
miko@amishav.co.il מיכאל ברקן 

mailto:g0509505080@gmail.com
mailto:g0509505080@gmail.com


 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 514146372 031203787 פסגות .א. בע"מ חיפה 111
 84פורצי כלא עכו 

 נהריה
04-

9822244 
avi@m-shiluv.com  אברהם עמיבן 

 511514101 031203241 בע"מ 2צוות  חיפה 180
 8סחרוב אנדרה 

 חיפה
04-

8651985 
tomers1980@gmail.com תומר שורץ 

 513832394 031203936 אבטחה בע"מ 5צוות  חיפה 181
אור  8804הרימון 
 2060000עקיבא 

02-
6535401 

office@tzevets.co.il הדי רובין 

 חיפה 188
בילאומי רעם בטחון 
 בע"מ

031203688 511132060 
טירת  4כרמלים 
 21021כרמל 

04-
8563300 

ariels@raamsecurity.co.il אריאל סמיונוב 

 חיפה 182
( 1112רשף בטחון )
 בע"מ

031203548 511877920 
שד ההסתדרות 

חיפה  85
2816016 

050-
5220892 

pinibe@rsf.co.il פנחס בקר 

 חיפה 184
צפון ועמקים  ש.א.ש

 שמירה בע"מ
031202854 512019779 

 11שטיין ליאון 
 28822חיפה 

04-
8404268 

haswsltd@netvision.net.il רויטל אברהמי 

 חיפה 185
ש.א.ש שרותי 

 8001מרדכי -שמירה
032248799 513151860 

הנשיא ויצמן א' 
חדרה  61ד.

22226 

04-
6344426 

shs2001@012.net.il מיטל זוהר 

 חיפה 186
ש.ב.ה שמירה ובטחון 

 בע"מ
031203951 511025751 

שד ההסתדרות 
חיפה  85

2816016 

04-
8429088 

hashmaixgniv@gmail.com יניב אדמוני 

 512665126 024200857 ש.נ.א. בטחון בעמ חיפה 187
עכו  17העצמאות 

84202 
04-

9552992 
sna2007@netvision.net.il יוסף גאנם 

 חיפה 182
ש.נ.ל כח אדם 
 ושמירה בע"מ

31600166 512266628 
 1שער פלמר 

 22021חיפה 
04-

8263755 
dudy45@walla.co.il דודי בן עטיה 

mailto:HASWSlTD@NETVISION.NET.IL
mailto:HASWSlTD@NETVISION.NET.IL
mailto:dudy45@walla.co.il
mailto:dudy45@walla.co.il


 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 חיפה 181
( 1111ש.ניר הצפון )
 בע"מ

031203001 511540460 
נשר  47 התעשיה

26222 
04-

8207517 
edi6561@gmail.com פפו יוסף פיכלר 

 54692165 032248484 שווך אילן חיפה 120
חדרה  11תרנ"א 

22887 
050-

4444124 
 אילן שוך 

 חיפה 121
 1121שחף אבטחה 
 בע"מ

031202433 511413270 
חלוצי התעשיה 

 86814חיפה  47
04-

8819819 
info@snghaf-security.co.il סמי חיו 

 חיפה 128
שיא בטחון שמירה 
 ואבטחה)קים( בע"מ

032249003 513546614 
 52הגבורים 

 22220חדרה 
04-

6211112 
dima-112@walla.co.il דמיטרי ניסנוב 

 חיפה 122
( 1126שלג לבן )

 בע"מ
031203142 511110975 

 76יוליוס סימון 
 חיפה

04-
9554231 

ophir2111@walla.com אופיר מאור 

 חיפה 124
( 1126שלג לבן )

 בע"מ
 חיפה 511110975 032248880

04-
8518552 

guy325@walla.co.il גיא אבוקרט 

 510623085 031202839 שמירה ובטחון בע"מ חיפה 125
שד ההסתדרות 

חיפה  177
86818 

04-
8493937 

ruzin1972@gmail.com רוזין 
יחזקאל 

 נחום

 חיפה 126
תמנון שווק מערכות 

 התראה ומגון
031202698 511325995 

חיפה  4הרצל 
22508 

04-
8674941 

uri@tamnun.co.il דניאל דני נוריאל 

 ירושלים 127
אגודת השומרים 

 בע"מ
011200035 520031055 

 1פראג יצחק 
 15152ירושלים 

02-
5383812 

gitelslava@gmail.com ויאצ'סלב גיטלמן 

 ירושלים 122
אנ אס סי טי נחשון 

 אבטחה יעוץ
011202932 512893405 

 22אגריפס 
 14512ירושלים 

02-
6450946 

nachshon44@bezeqint.net מאיר יואל היימן 

 ירושלים 121
אס.איי.אייצ' ישראל 

 אבטחה נקיון
011203492 514282078 

 1057דרך רבין 
 ירושלים

052-
5685080 

dina020394@gmail.com אליהו אורי עשור 

mailto:GUY325@WALLA.CO.IL
mailto:GUY325@WALLA.CO.IL


 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 ירושלים 140
בטחון שרותים אבידר 

 בע"מ
011203385 511242786 

 22אגריפס 
 14512ירושלים 

02-
6516155 

avidarbs@netvision.net.il סטפן שוקרון 

 ירושלים 141
ביטחון אזרחי ש.ק. 

 בע"מ
011203104 513586057 

 22אגריפס 
 14512ירושלים 

02-
6223404 

david@bezrachi.co.il דוד חפץ 

 ירושלים 148
בלאק אייס שירותי 

 אבטחה בע"מ
011600301 515109304 

 85האומן 
 ירושלים

02-
6262762 

lackice.office@gmail.com לאוניד סיניצין 

 511417156 011203054 בן בטחון בע"מ ירושלים 142
 84כנפי נשרים 

 15464ירושלים 
02-

6526667 
jerusalem@ben-security.co.il גיא אלי בן ישעיהו 

 510450430 011201660 ברינקס ישראל ירושלים 144
 26האומן 

 ירושלים
02-

6783173 
yosi.cohen@brinksinc.com יוסף כהן 

 ירושלים 145
ברק אור בטחון 
 ושרותים בע"מ

011203047 511724478 
 12האומן 
 12480ירושלים 

02-
6731055 

barakory@012.net.il יוסף והבה 

 ירושלים 146
ג'י פור אס טכנולוגיות 

 מיגון)יש
011202981 520039306 

 2התעשיה 
 12480ירושלים 

02-
6722258 

arik.shukrun@il.g4s.com אריק שוקרון 

 ירושלים 147
ג'י פור אס פתרונות 

 אבטחה)ישראל
011200506 510095987 

 2התעשיה 
 12480ירושלים 

02-
5685000 

haim@hashmira.com חיים פינטו 

 ירושלים 142
גושן שירותי בטחון 

 פרטיים ומסחר
011203161 512951872 

 11בית הדפוס 
 15422ירושלים 

02-
6528282 

zvi@goshen-security.co.il צבי ביטון 

 ירושלים 141
גל אבטחה ושמירה 

 ושירותים בע"מ
011201637 510802408 

 57דרך חברון 
 12546ירושלים 

077-
7000400 

drorn88@walla.com נסים נסים 

 ירושלים 150
גלש"ן שווקים משאבי 

 אנוש פרסום
011202320 511106130 

 22אגריפס 
 14512ירושלים 

02-
6222411 

peled@galshan.co.il יצחק פלד 
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 ירושלים 151
דרור אבטחה שמירה 

 ונקיון
011203252 32765851 

 2208104אגריפס 
 14512ירושלים 

077-
5595116 

dror19102@walla.co.il דרור עסור 

 ירושלים 158
התאמה השמה ומידע 

 ( בע"מ1115)
011203393 512138488 

 22אגריפס 
 14512ירושלים 

02-
5634311 

yosi@hatma.co.il נפתלי סלע 

 ירושלים 152
וי.אי.פי. אבטחה 

 בע"מ
011600293 513388173 

 2 התעשיה
 12480ירושלים 

02-
531420 

vipplanetjerusalem@gmail.co
m 

 יוסף כהן

 ירושלים 154
חב ' עמישב שרותים 

 בע"מ
011202395 510802325 

ירושלים  816יפו 
14222 

02-
5002797 

oleg@amishav.co.il אולג סלגניק 

 ירושלים 155
חב ה.ס.מ.ת שירותי 

 אבטחה בע"מ
011202304 512436379 

 26ישראל מלכי 
 15501ירושלים 

02-
5335393 

yossi@hsmt.co.il יוסף עמר 

 ירושלים 156
חב קבוצת השומרים 

 שמירה ובטחון
011202312 510623085 

ירושלים  816יפו 
14222 

02-
5385752 

shay@sbisrael.co.il שי בהרד 

 ירושלים 157
חברת חומה בטחון 

 ונקיון בע"מ
011201322 513246918 

 22אגריפס 
 14512ירושלים 

02-
6240519 

homaavtaha@.14.net.il רוני מזרחי 

 ירושלים 152
טווס שמירה אבטחה 

 ושירותי ניקיון
011202221 511147183 

ירושלים  816יפו 
14222 

02-
5372010 

meir@tvs.co.il מאיר שמעוני 

 ירושלים 151
( 1112ימית א בטחון )
 בע"מ

011201215 512618679 
 ירושלים 15שמאי 

14621 
02-

5899520 
moti@yamit.org.il מרדכי פלד 

 שמעה 513347302 011203484 יניב מאבטחים בע"מ ירושלים 160
02-

9969118 
yogevouzan5@gmail.com יוגב אוזן 

 ירושלים 161
כנפי עטלף שירותי 

 אבטחה בע"מ
011203328 513750216 

בית  4השבעה 
 11084שמש 

02-
9918889 

 שעלאן פלאח 



 מדינת ישראל 
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 ירושלים 168
כפיר בטחון ומיגון 

 אלקטרוני ב
011201975 511693913 

ירושלים  8הסורג 
14145 

02-
6251911 

dudu.hayat@il.issworld.com דוד חייט 

 580057875 011203237 מדרשת חברון ירושלים 162
 204קרית ארבע 

 10100מיקוד 
02-

9961311 
shury101@gmail.com ישורון סעדיה 

 510421027 011200688 מודיעין אזרחי ירושלים 164
ירושלים  816יפו 

14222 
02-

5000226 
liora@mei.co.il יורם כהן 

 ירושלים 165
מוקד אמון סביון 

 אבטחה ושמ 1117
011203005 512533423 

 17האומן 
 12480ירושלים 

02-
6786459 

adir stuff 
<adirstuff@gmail.com> 

 נתנאל סולימני

 513602896 011203450 ח.א.ש. בע"ממוקד  ירושלים 166
ירושלים  1העליה 

1544001 
02-

6507968 
meir@mokedhash.co.il מאיר סבאג 

 513155986 011203088 מוקד יגל ביטחון בע"מ ירושלים 167
בית  5008ביאליק 
 11082שמש 

02-
9921945 

golanhakim@walla.com צבי וייס 

 ירושלים 162
מוקד יסעור שירותי 

 (8000)אבטחה 
011200464 512992843 

 22גנרל קניג פייר 
 12461ירושלים 

02-
6480280 

yasur@yasur.co.il דיינובסקי 
דגון 

 )פישל(

 512475955 011203211 מוקד מטרה בע"מ ירושלים 161
כ.ק  2201אגריפס 

 14512ירושלים 
02-

6259566 
amnon@moked-matara.co.il אמנון הכרמלי 

 ירושלים 170
מור הנדסה אחזקה 

 ם בעמ-ואבטחה י
011201777 511171217 

הר הצופים 
 ירושלים

02-
6283098 

roeyk@yji.org.il רואי קטבי 

 511011595 011201512 מיקוד אבטחה שמיר ירושלים 171
 16מסילת ישרים 

 14524ירושלים 
02-

9700703 
moshe-r@mikud-avtaha.co.il משה ריבק 

 512592593 011202940 בע"מנוף ים  ירושלים 178
הרב שמואל ברוך 

ירושלים  4
14501 

02-
6241001 

kabat@adumim.reit.co.il אברהם דוד 



 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 
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 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
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 511635625 011203146 סער בטחון בע"מ ירושלים 172
 11בית הדפוס 

 15422ירושלים 
02-

5000111 
boaze@tmprotection.co.il בועז אליהו 

 511514101 011202627 בע"מ 2צוות  ירושלים 174
 1המרפא 

 17774ירושלים 
02-

5897260 
roix.shaish@intel.com אסף אברהם 

 513832394 011203039 אבטחה בע"מ 5צוות  ירושלים 175
 2כנפי נשרים 

 15464ירושלים 
02-

6535345 
kfkfkf4@gmail.com מאיר דוד כץ 

 ירושלים 176
רומח שמירה אבטחה 

 שרותים אחזקה
 בית שמש 511757858 011203302

08-
9130018 

motty68@gmail.com מרדכי נאמר 

 ירושלים 177
רעם בטחון בינלאומי 

 בע"מ
011600186 511132060 

 22אגריפס 
 14512ירושלים 

09-
9558808 

 דן סוריאנו 

 ירושלים 172
( 1112רשף בטחון )
 בע"מ

011202866 511877920 
 2כ. 22אגריפס 
 14512ירושלים 

02-
5903615 

asherl@rsf.co.il יוסף לוגסי 

 ירושלים 171
ש.א.ס שמירה וסיורים 

 בע"מ
011203021 512444910 

 22גנרל קניג פייר 
 12461ירושלים 

02-
6721555 

kobi@shasltb.co.il יעקב כנפו 

 ירושלים 120
אדם  ש.נ.ל. כח

 ושמירה בע"מ
011203351 512266628 

 11יד חרוצים 
 12480ירושלים 

077-
2342062 

alex.ostrovski@gmail.com 
אוסטרובסק

 י
 אלכסנדר

 ירושלים 121
 1121שחף אבטחה 
 בע"מ

011203310 511413270 
 7בית הדפוס 

 15422ירושלים 
02-

6221332 
enad@shahaf-security.co.il ענאד חרדאן 

 ירושלים 128
שיאון שמירה אבטחה 

 שרותים ונקיון
011201504 511011587 

ירושלים  18שמאי 
14621 

02-
6257002 

s12nave@gmail.com יורם נווה 

 ירושלים 122
( 1126שלג לבן )

 בע"מ
 חשמונאים 511110975 011600145

09-
8642000 

yuvalo@bk.co.il דוד ואקנין 

mailto:boaze@tmprotection.co.il
mailto:boaze@tmprotection.co.il
mailto:ALEX.OSTROVSKI@GMAIL.COM
mailto:ALEX.OSTROVSKI@GMAIL.COM


 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
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 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ
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 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 ירושלים 124
שמאור מוקד הבטחון 

 הישראלי בע"מ
011202031 511712423 

 2מרכז ספיר 
 15461ירושלים 

02-
6222266 

naimbsha@gmail.com נעים בשארה 

 מרכז 125
א. ברק שמירה 

 ובטחון בע"מ
041200500 513075135 

 84גבורי ישראל 
 48504נתניה 

09-
8355497 

41@a-barak.co.il ארז שלמון 

 557893872 043212214 א.א.אולימפ אבטחה מרכז 126
 11העבודה ד. 

ראש העין 
4201700 

03-
7444632 

ahron998@netvision.net.il דניס ברדיצ'בסקי 

 513695791 043211406 א.אור בטחון בע"מ מרכז 127
 21גבריאלוב 

 76228רחובות 
08-

9466733 
lior-ka@012.net.il ליאור אטיאס 

 מרכז 122
א.ברק שמירה ובטחון 

 בע"מ
044200796 513075135 

-מודיעין 4המעיין 
 רעות-מכבים

08-
6639506 

77@a-barak.co.il ליאור אושרי 

 514029172 043211992 בע"מ 84א.מ.  מרכז 121
 10אופנהיימר 

 76701רחובות 
052-

8883012 
adirm24@yahoo.co.il אדיר חסיד 

 מרכז 110
א.ר.ז.י.מ. ניהול 

 חניונים בע"מ
 8הוד השרון  514216712 043600279

03-
7357100 

yanivy16@gmail.com יניב יחזקאל 

 מרכז 111
אבטחה מבצעית 
 גלובל סקיוריטי ד.

043212172 513771055 
רחובות  8ביל"ו 

76448 
09-

8856699 
info@a-m-security.co.il בייטמן 

 סטניסלב
 שי

 מרכז 118
אגודת השומרים 

 בע"מ
047201023 520031055 

 10ז'בוטינסקי 
פתח תקווה 

41517 

03-
9191919 

moti464@walla.co.il מרדכי קיפרבנד 

 מרכז 112
אדירים בטחון 

( 1112ואחזקה )
 בע"מ

043211646 511798464 
 11סחרוב דוד 

ראשון לציון 
75707 

03-
9617587 

adirim1234@013net.net ניר מנחם 
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 מרכז 114
אופק מ.ב.א דיפנס 

 בע"מ
044222337 513146530 

 45רוטשילד 
ראשון לציון 

75866 

03-
9671234 

shlomimeka@gmail.com שלמה מקייטן 

 מרכז 115
איי. אר. אס. סקיוריטי 

 ושירותים
043212156 513340299 

לוד  18המלאכה 
71580 

077-
5520085 

tamir@ars-security.com תמיר מרון 

 מרכז 116
אלימלך שמירה וניקיון 

 בע"מ
 70200באר יעקב  514071091 043212115

077-
7066466 

avgor2006@gmail.com דניאל אבגור 

 מרכז 117
אלקטרז שמירה 
 ואבטחה בע"מ

043212032 513673889 
 12ברניצקי נתן 

ראשון לציון 
75821 

054-
5552885 

alectraz@orange.net.il סווירי 
רועי 
 אביחי

 511353229 047201650 אפי אבטחה בע"מ מרכז 112
פתח  12הסיבים 
 41517תקווה 

03-
6051666 

hila.medy@ecitele.com סנדלר 
אברהם 
 יששכר

 מרכז 111
ארגוס אבטחה 

 (בעמ1111ושירותים )
043211919 511572018 

 87לישנסקי יוסף 
ראשון לציון 

75650 

03-
6199243 

argous_avi@012.net.il אברהם שמלי 

 מרכז 800
ארקס ניהול ואחזקות 

 בע"מ
043212271 514398437 

לוד  6המלאכה ד. 
7158000 

077-
3211417 

arthur_araks@hotmail.com ארטור נזריאן 

 מרכז 801
בטחון שירותים אבידר 

 בע"מ
043211810 511242786 

ההדס גנות 
50812 

03-
5378626 

avidarbs@netvision.net.il הדס זלצמן 

 511417156 041201227 בן בטחון מרכז 808
נתניה  14המסגר 

48272 
09-

7886666 
urip@ben-security.co.il אורי פלד 

 מרכז 802
בן יעקב יוסף )א.ו.ר.ב 

 אבטחה(
041201557 28845022 

 2זייד אלכסנדר 
 48264נתניה 

09-
8622212 

orevrachel10@walla.com יוסף בן יעקב 
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 מרכז 804
ג'י פור אס טכנולוגיות 

 מיגון בע
047200769 520039306 

פתח  10שחם 
 41517תקווה 

03-
9374566 

judah.hazan@g4s.com יהודה חזן 

 מרכז 805
ג'י פור אס פתרונות 

 אבטחה בע"מ
044201901 510095987 

רחובות  15ביל"ו 
76480 

08-
9454906 

moris.bustan@il.g4s.com משה בוסתן 

 מרכז 806
פור אס פתרונות ג'י 

 אבטחה בע"מ
047200686 510095987 

כפר  21תל חי 
 44881סבא 

09-
7652669 

eyal.uzeri@il.g4s.com איל עוזרי 

 מרכז 807
גושן שרותי בטחון 

 בע"מ
047201064 512951872 

כפר  4יד חרוצים 
 44641סבא 

03-
6376900 

sagiy@tmprotection.co.il שגיא יום טוב 

 מרכז 802
שווקים משאבי  גלש"ן

 אנוש בע"מ
 , לוד12המלאכה  511106130 043600212

08-
9161717 

lfandaru1@gmail.com אלפנדרי 
אברהם 

 שאול

 511133407 047201411 גשש )ז.א.( בע"מ מרכז 801
פתח  1הלפיד 
 41852תקווה 

03-
9224649 

zionh@gasash.co.il ציון חזז 

 514305135 043212073 דוכיפת בטחון בע"מ מרכז 810
 5אופנהיימר 

 76701רחובות 
08-

9349963 
omriliss@walla.co.il עומרי ליס 

 513880567 043211695 הכוורת בע"מ מרכז 811
לוד  84שד צה"ל 

7122288 
08-

9150700 
office@hakaveret.co.il חיים ברניס 

 511380214 047200850 הל"ח בע"מ מרכז 818
 27ז'בוטינסקי 

פתח תקווה 
41517 

03-
9247991 

dodo@met.co.il דוד אשרי 

 מרכז 812
התאמה השמה ומידע 

 ( בע"מ1115)
043212263 512138488 

שוק הסיטונאי 
 70200באר יעקב 

08-
9202292 

avi_tzur1@walla.com אברהם צור 

 מרכז 814
וולקן עוצמה יעוץ 

 ובטחון בע"מ
043212107 513197814 

 22הר הצופים 
רחובות 
7668052 

03-
9011598 

arikcohen59@gmail.com אריה כהן 

mailto:Lfandaru1@gmail.com
mailto:Lfandaru1@gmail.com
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 513388173 043212230 וי.אי.פי.אבטחה בע"מ מרכז 815
רחובות 14בנימין 

7684100 
08-

9494103 
avidabush55@gmail.com מרדכי צוקלו 

 מרכז 816
זאב בטחון וניקיון 

 בע"מ
043211869 513916940 

 11סחרוב דוד 
ראשון לציון 

75707 

03-
9626866 

choten1@gmail.com רותם נעים 

 מרכז 817
טי.אנד.אם סער בטחון 

 בע"מ
047201858 511635625 

 80כצנלסון ברל 
 44405כפר סבא 

03-
6376900 

yuval@tmprotection.co.il יובל ליבשיץ 

 מרכז 812
המוסד -טל ארז

 לבטחון ושמירה בעמ
047201163 513147611 

, 8הירקונים דירה 
פתח תקווה 
4187100 

03-
9340900 

bzmosad@gmail.com שי צעירי 

 44280ברקן  511483893 048400442 יהב אורנית בע"מ מרכז 811
052-

3609453 
smadar.giora@gmail.com מוטי לוי 

 מרכז 880
יהלום שירותי שמירה 

 אבטחה והדרכה
043212016 513882191 

התבור לוד 
71241 

054-
6176498 

diamond6@netvision.net.il אהוד סדן-סוקול 

 מרכז 881
יהלום שירותי שמירה 

 אבטחה והדרכה
041201128 513882191 

 1שד בנימין כ.
 48214נתניה 

03-
9102814 

michael.otzarshvili@il.issworld.c
om 

 מאיר דברת

 מרכז 888
כפיר ביטחון ומיגוון 

 בע"מ
047201585 511693913 

רעננה  22אחוזה 
4285008 

054-
6929244 

ohad.englshtein@il.issworld.com אוהד אנגלשטיין 

 514161546 043211844 לבטח דרכך מרכז 882
רחובות  4בנימין 

76844 
077-

2012823 
lavetah@walla.com רותם ביטון 

 511714180 041201185 לביא בטחון מרכז 884
נתניה  1הבונים 

48504 
09-

8656463 
michael@lavi-security.co.il מיכאל לביא 

 מרכז 885
מ.פ. עוצמה ביטחון 

 ושמירה בע"מ
043212065 514371889 

ראשון  12הרצל 
 75816לציון 

050-
2763953 

m.psecurity.eli@bezejint רון נעים 



 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 511367005 047200900 מבצר בעמ מרכז 886
ראש  4המלאכה 

 42011העין 
03-

9033133 
dani@mivtzar.co.il דניאל און-בר 

 510421027 048400400 מודיעין אזרחי בע"מ מרכז 887
 10העבודה 

 40700אריאל 
03-

9067293 
ozis@mei.co.il עוזי עזרא סולומון 

 510421027 047201080 מודיעין אזרחי בע"מ מרכז 882
זרחין אלכסנדר 

 42668רעננה  10
09-

7430406 
hezid@mei.co.il יחזקאל דודאי 

 510421027 048400400 מודעין אזרחי בע"מ מרכז 881
 45רוטשילד 

ראשון לציון 
75866 

03-
9690998 

naora@mei.co.il נאור חי אפללו 

 מרכז 820
מוקד אמון סביון 

 אבטחהושמירהבעמ
043211984 512533423 

 82עמק דותן 
ר -מכבים-מודיעין

7170114 

08-
9707700 

rafia@emun.co.il אלבז 
רפאל 
 משה

 76248חולדה  512530411 043211588 מוקד גל בע"מ מרכז 821
03-

6254555 
nimrodsg@zahav.net.il נמרוד סגל 

 512926866 042600846 מטאור אבטחה בע"מ מרכז 828
נתניה  1הבונים 
 112ת.ד.  48504

052-
6032827 

yossi@meteor-online.co.il אילן פלמן 

 511011595 047201544 מיקוד אבטחה בע"מ מרכז 822
 18דרך השרון 

 44871כפר סבא 
09-

7453518 
ronen-m@mikud-avtaha.co.il רונן מור 

 511011595 043211752 מיקוד אבטחה בע"מ מרכז 824
 8דרך ויסגל מאיר 

 76286רחובות 
08-

9361813 
arie-n@mikud-avtaha.co.il סלומון טסמה 

 מרכז 825
מיקוד ישראל אבטחה 

 שירותים בע"מ
043600139 511549834 

 18דרך השרון 
 44871כפר סבא 

09-
7453519 

ronen-m@mikud-avtaha.co.il רונן מור 

 מרכז 826
מיקוד ישראל אבטחה 

 שרותים בע"מ
 8רחובות,  511549834 043600162

08-
9406770 

 סלומון טסמה 



 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 מרכז 827
מיקוד שמירה אבטחה 

 בע"מ שרותים
048400608 511011595 

 10העבודה 
 40700אריאל 

054-
4699898 

dubiuner1@gmail.com דב אונר 

 גולדנהירש 513734756 047201890 מסלולים מרכז בע"מ מרכז 822
03-

6884555 
eli@maslulim.biz אלי נחום 

 מרכז 821
מעיין ל.ב שרותים 

 וסחר בע"מ
043212206 511784415 

 12דוד  סחרוב
ראשון לציון 

75707 

052-
7346839 

aaa92@walla.co.il רותם לוין 

 מרכז 840
נ.א.ש פתרונות 
 אבטחה בע"מ.

044205555 512852419 
 15226ת.ד. 

ראשון לציון 
75052 

03-
9515349 

nashsec@zahav.net.il סקר 
בוריס 
 בועז

 512592593 048402000 נוף ים בטחון בע"מ מרכז 841
 6 בראון אורי

 40700אריאל 
03-

9068361 
orenmiki@natoon-group.co.il מיכאל אורן 

 512592593 043211786 נוף ים בטחון בע"מ מרכז 848
רבי יהודה הנשיא 

 40200אלכד  14
03-

9360983 
group.co.il-itzikd@natoon יצחק דביר 

 512592593 041201326 ביטחון בע"מנוף ים  מרכז 842
נתניה  60הרצל ד.

48212 
057-

7743200 
uri@hasharon.reit.co.il יעקב ראובן 

 מרכז 844
( 1117ניב ביטחון )
 בע"מ

047201684 512543984 
 2602הנביאים 
 44501כםר סבא 

077-
4560480 

m.niv1.z@gmail.com יצחק וקנין 

 511635625 043211828 סער ביטחון בע"מ מרכז 845
 8לב העיר 

-מכבים-מודיעין
 רעות

03-
6376929 

sagiv@tmprotection.co.il יוסף שגיב עפרי 

 515029262 043600303 סרבנס תפעול בע"מ מרכז 846
 5גרניט צור יגאל 

 כוכב יאיר
050-

6907486 
serbanes.shai@gmail.com שי טפיארו 

mailto:itzikd@natoon-group.co.il
mailto:itzikd@natoon-group.co.il


 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 מרכז 847
עדי שירותי בטחון 

 בעמ
044200234 512198458 

גדרה  12ביאליק 
70700 

08-
8598761 

gilad@adigroup.co.il אורי עינת 

 510802325 043211885 עמישב שרותים בע"מ מרכז 842
 802הרצל 
 76870רחובות 

08-
9367332 

oren@amishav.co.il אורן כרמי 

 מרכז 841
-עצמון אבטחה

משמרות החופים 
 בע"מ

041201854 27784206 
נתניה  54הרצל 

48218 
054-

5267777 
eivn@walla.com עצמון איון 

 44280ברקן  513832394 048400202 אבטחה בע"מ 5צוות  מרכז 850
052-

8950121 
gedonh@walla.co.il גדעון חג'בי 

 לוד 5המלאכה  513832394 043600220 אבטחה בע"מ 5צוות  מרכז 851
054-

2377944 
avi@tzevet5.co.il אברהם אברגל 

 511514101 044200036 צוות שלוש בעמ מרכז 858
רחובות  8ברגמן 

76705 
08-

9311333 
yaniv_hala@team3.co.il יניב חלא 

 מרכז 852
-קבוצת השומרים

 שמירה ובטחון בע"מ
047201288 510623085 

כפר  5דרך השרון 
 44871סבא 

09-
7483138 

sharli@sbisrael.co.il אילן אוסטפלד 

 מרכז 854
קבוצת ש. ניר מערכות 

 בע"מ
047201312 511540460 

 15מבצע קדש 
פתח תקווה 

41245 

03-
9349380 

s_nirltd@netvision.net.il אביב ספקטור 

 מרכז 855
לויפור  -קו האופק 

 בע"מ
047200926 512721408 

רעננה  16הנגב 
42467 

09-
7437118 

eagl@wal.co.il הרצל לויפור 

 מרכז 856
בטחון )ל.ג  קו האופק

 עומר( בע"מ
043600295 513831511 

רעננה  16הנגב 
42462 

09-
7437118 

ofirc.mail@gmail.com אופיר כהן 

 510903131 043211323 קלע אבטחה בע"מ מרכז 857
לוד  12המלאכה 

71580 
057-

7624732 
ron@moked-shahar.co.il צחי לביא 



 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 מרכז 852
קשת אבטחה ואחזקה 

 ( בע"מ8002)
043212198 513425736 

אבא הלל סילבר 
 לוד 12

052-
2729712 

keshtint@bezeqint.net דניאל טביב 

 513700211 043600261 רויאל קלין בע"מ מרכז 851
ראש  11העבודה 
 42017העין 

03-
9035035 

'zvi_pinko@walla.com' צבי פינקו 

 מרכז 860
רעם בטחון בינלאומי 

 בע"מ
047201619 511132060 

רעננה  8הפנינה 
4281522 

09-
7762020 

amnon@raamsecurity.co.il   

 מרכז 861
( 1112רשף בטחון )
 בע"מ

043211935 511877920 
 7אחד העם 

 76861רחובות 
08-

9361060 
98_ashdod@rsf.co.il דוד זיסהולץ 

 מרכז 868
( 1112רשף בטחון )
 בע"מ

041201862 511877920 
 45המלאכה 

 48505נתניה 
057-

7257800 
yanivk@rsf.co.il דור בוסקילה 

 511693103 043211927 רשת בטחון בע"מ מרכז 862
רחובות  5יעקב 

76868 
03-

5618888 
shfela@reshetbitachon.co.il דניאל יעקב 

 מרכז 864
ש.א.ס שמירה 

 וסיוריםבע"מ
043211703 512444910 

 45רוטשילד 
ראשון לציון 

75866 

03-
9695050 

matan@shasltd.co.il מתן קאלימי 

 מרכז 865
ש.נ.ל כח אדם 
 ושמירה בע"מ

043211455 512266628 
 1נצר סרני ב.

 70215מיקוד 
08-

9227000 
david@snl-or.co.il דוד מלכה 

 מרכז 866
ש.ש.ח.ר שרותי 

 שמירה בע"מ
043211950 510805799 

רמלה  81לכיש 
78482 

08-
9255355 

nissan@moked-shahar.co.il גנון 
אברהם 

 ניסים

 מרכז 867
 1121שחף אבטחה 
 בע"מ

047202013 511413270 
כפר  10הנגר 
 44485סבא 

052-
5251160 

gidon.z03@gmail.com גדעון זכאי 

 מרכז 862
שי רושו שירותי 

 שמירה בע"מ
043212701 513607572 

 11סחרוב דוד 
ראשון לציון 

75707 

054-
2000405 

shay@shayshmira.com שי רושו 



 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 מרכז 861
שיא בטחון שמירה 

 ואבטחה בע"מ
043212131 513546614 

רעננה  22אחוזה 
4285008 

050-
7238611 

sheleglavan1@walla.com יוחאי עמוסי 

 מרכז 870
( 1126שלג לבן )

 בע"מ
041201375 511110975 

ג' נתניה  1הצורן 
48506 

09-
8642016 

dror@bk.co.il אביב קאופמן 

 513912444 047201510 שפר בטחון בע"מ מרכז 871
ראש  11העבודה 
 42017העין 

03-
9014887 

rafalske@gmail.com דן רפלסקי 

 513351452 047201049 שקד אבטחה מרכז 878
כפר  18501ויצמן 

 44885סבא 
09-

7662783 
shakedsecurity@gmail.com גיל גרינשפן 

 513112888 041201250 אבטחה בע"מ -תום  מרכז 872
 41המיסדים ד.

אבן יהודה 
40500 

09-
7661177 

tommisrad@012.net.il דוד פרידמן 

 מרכז 874
( שירותים 10תן )

 ביטחון בע"מ
047201957 514456482 

אלעד  1שמאי 
40200 

03-
9569683 

nadavc12@netvision.net.il נדב כהן 

 צפון 875
שמירה וביטחון  א.ברק

 בע"מ
023202060 513075135 

טבריה  58הגליל 
1480021 

04-
6712310 

21@a-barak.co.il יונתן רפילוביץ 

 80800שפרעם  514371590 023201765 א.ח מיגון ואבטחה צפון 876
04-

9504477 
lona.isk10@gmail.com פאדי איוב 

 צפון 877
א.שמש חברת שמירה 

 ואבטחה בע"מ
 11128תל יוסף  511201071 023201781

04-
6071100 

raz@hagilboa.org.il רז חנגלי 

 צפון 872
אבטחהיעוץ אי.איי.סי 

 בטחוני בעמ
023202466 513836429 

כרמיאל  1העמק 
8165101 

04-
9997404 

ic_security@walla.com ראיד עאסלה 

 צפון 871
אלגריסי שמעון)ש.א 

 הצפון(
021203771 24586133 

 1002עין זהב 
קרית שמונה 

11621 

04-
6903908 

shzsfon@walla.com שמעון אלגריסי 

mailto:21@A-BARAK.CO.IL
mailto:21@A-BARAK.CO.IL
mailto:lona.isk10@gmail.com
mailto:lona.isk10@gmail.com
mailto:raz@hagilboa.org.il
mailto:raz@hagilboa.org.il
mailto:ic_security@walla.com
mailto:ic_security@walla.com
mailto:shzsfon@walla.com
mailto:shzsfon@walla.com


 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 

 האגף לרישוי כלי ירייה

 רשימת חברות השמירה החמושות

מספר 
 סידורי

 מחוז
שם חברת 

 השמירה
מספר 

 ארגוןה
 דואר אלקטרוני טלפון כתובת מספר ח"פ

שם 
 משפחה

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

שם 
 פרטי

)בעל הרישיון 
 המיוחד(

 צפון 820
אלי ישראלי שרותי 

 שמירה ואבטחה
023201757 512544271 

מגדל  84הסביון 
 82502העמק 

04-
6040777 

israelib@netvision.net.il אליהו ישראלי 

 52514049 024200626 אנדראוס סימון צפון 821
ככר המזרקה 

 תרשיחא-מעלות
04-

9975456 
vradimsemon@yahoo.com סימון אנדראום 

 צפון 828
אס.אי.אס שרותי 

 שמירה אבטחה בעמ
023202136 514034164 

נצרת  22הגליל 
16411 

04-
6020613 

suheil79@013.net יוסף ח'ורי 

 צפון 822
אס.איי.אייצ.ישראל 

 אבטחה בע"מ
023202359 514282078 

יקנעם  8התמר 
 80618עילית 

054-
2248599 

sarit@sih1.com אדם רחייל 

 צפון 824
( 1118בטחון לאומי)

 בע"מ ע.נ
023202367 511680266 

שד נשיאי ישראל 
כרמיאל  17012

8118208 

057-
2220974 

tvcarmiel@bezeqint.net יצחק יקוטי 

 צפון 825
בטחון שרותים אבידר 

 בע"מ
023202334 511242786 

 11החרושת 
 81651כרמיאל 

057-
4569498 

maatz.carmiel@avidar.co.il יוסף סואעד 

 511417156 021203821 (בע"מ1121בן בטחון) צפון 826
צפת  7ירושלים 

12806 
054-

5573040 
soli@y-misgav.co.il מורד 

סולי 
 שלמה

 צפון 827
ג'י פור אס פתרונות 

 אבטחה בע"מ
023201161 510095987 

 1חנקין יהושע 
 12854עפולה 

04-
6492911 

iris@hashmira.com מאיר שפיצר 

 צפון 822
ג'י פור אס פתרונות 

 אבטחה בע"מ
 18000ראש פינה  510095987 021203235

04-
6800875 

eti.kabilu@il.g4s.com אתי קבילו 

 511133407 023201526 גשש ז.א בע"מ צפון 821
נצרת  85לולב 

 17511עילית 
04-

6561112 
inbal@gasash.co.il מרקו מיזן 

 צפון 810
וייעוץ  ד.ס.ביטחון
 בע"מ

023202276 514410208 
טבריה  1ביבאס 

14810 
054-

6406553 
ds.security84@gmail.com דוד סלע 
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 צפון 811
דובדבן ליווי טיולים 

 בע"מ
023200163 513209593 

נצרת  2העמל 
 17220עילית 

04-
6468756 

boaz@duvdevan.co.il שכטר 
איזידור 

 יצחק

 512889072 023201930 דוד פנדה בע"מ צפון 818
יקנעם  5המלאכה 
 80618עילית 

04-
9591110 

pandaltd@netvision.net.il דוד בן דוד 

 צפון 812
דורגל שרותי ניקיון 

 בע"מ
022200586 512799008 

מגדל  1השיטה 
14150 

04-
6717252 

dorgall@netvision.net.il אילן כהן 

 צפון 814
הדסק הישראלי 

 לביטחון ושמירה בע
023202045 513838912 

גריפאת זרזיר 
26571 

050-
9550109 

desk585@bezeqint.net אסמאעיל גריפאת 

 צפון 815
החברה הכלכלית 

 לכרמיאל בע"מ
 כרמיאל 7מורד  510763220 024400028

04-
9986841 

nirmadar@yahoo.com ניר מאיר מדר 

 צפון 816
המוביל לביטחון 

 שמירה והשמה בעמ
023202284 513903054 

-כעביה כעביה
חג'א -טבאש

2651100 

052-
3578573 

soso.k.7.7@hotmail.com מוחמד כעביה 

 טבריה 2ביבאס  514794601 023600125 הנוקר ביטחון בע"מ צפון 817
04-

6205414 
office@hanoker.co.il מנדי ברק 

 צפון 812
השמירה טכנולוגיות 

 מיגון בע"מ
023202003 520039306 

 1חנקין יהושע 
 12854עפולה 

057-
2208892 

ronen.badini@il.g4s.com רונן בדיני 

 514851930 023202409 חוסן לאומי בע"מ צפון 811
כרמיאל  1העמק 

8165101 
04-

9080399 
m.psecurity.eld@bezeqint.net פנחס נחמני 

 צפון 200
חץ מאבטחי הצפון 

 בע"מ
023600042 513666651 

תרשיחא -מעלות
 182ת.ד. 

04-
6471157 

hezavtaha@live.com מילאד שחאדה 

 צפון 201
כוכב עירון שמירה 

 ואבטחה בע"מ
023202193 513226126 

 48חנקין יהושע 
 12855עפולה 

04-
6522713 

kohaveron@bezeqint.net.il ח'אלד זועבי 
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 צפון 208
כחול לבן צפון )יוסי 

 חזן( בע"מ
023600067 513772061 

 1בן גוריון 
תרשיחא -מעלות

81081 

04-
9575775 

yosihazan1@gmail.com יוסף חזן 

 צפון 202
כנפי עטלף שרותי 

 אבטחה בע"מ
023201674 513750216 

רומת הייב 
17101 

050-
8669024 

ganim74@013.net גאנם פלאח 

 צפון 204
כפיר בטחון מיגון 
 אלקטרוני בע"מ

023202144 511693913 
 1ככר העצמאות 

 12810עפולה 
054-

6929031 
david5nevo@gmail.com דוד נבו 

 511827966 022200297 מגן אחים מויאל בע"מ צפון 205
 2ככר העצמאות 

 טבריה
04-

6721974 
magen04@bezeqint.net יהודה מויאל 

 510421027 023202185 מודיעין אזרחי בע"מ צפון 206
 4משמר הירדן 

 12418עפולה 
057-

9221524 
drorl@mei.co.il משה טביב 

 צפון 207
שרותי  007מוקד 

 בקרה בע"מ
023201724 511133258 

 16016עצמון 
נצרת עילית 

17652 

04-
6578630 

gulia@moked007.co.il איל שחר 

 512926866 023202342 מטאור אבטחה בע"מ צפון 202
בית  2שמש יצחק 

 1178857שאן 
050-

5558834 
itai@meteor-online.co.il איתי ישכיל 

 צפון 201
מיקוד ישראל אבטחה 

 בע"מ
021203730 511549834 

 1הגדוד השלישי 
 12200צפת 

058-
6274435 

meir-p@mikud-avtaha.co.il פרטוש 
מאיר 
 אביטוב

 צפון 210
 200מקיפי מרום 
 בע"מ

 16178עיילבון  514106806 021203805
04-

6366497 
meikife@gmail.com פאדי סויטאת 

 צפון 211
( 1117ניב ביטחון )
 בע"מ

023201815 512543984 
עפולה  4העליה 

12218 
04-

6420660 
niv@barak.net.il ירמיהו נגר 

 24046831 024201087 נקלר שי יעקב צפון 218
 5החרושת 

 81651כרמיאל 
04-

6781746 
office@y-misgav.co.il שי יעקב נקלר 
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 514008168 024200873 סיירת קוברה בע"מ צפון 212
אלקובע בית ג'ן 

84110 
057-

8605030 
cobra874@gmail.com עסאם פארס 

 511635625 023202425 סער ביטחון בע"מ צפון 214
נצרת  4המלאכה 

 1767204עילית 
050-

4533353 
k.a.m-16@hotmail.com עלא קדאדו 

 סח'נין 514626142 023600091 ע.דולפין בע"מ צפון 215
04-

6712960 
dolphin2009ltd@gmail.com עלי אבו סאלח 

 צפון 216
ע.מ.ב.י.ס שרותי 

 אבטחה בע"מ
021203714 513247213 

צפת  4ויצמן 
12817 

052-
5689608 

o_m_b_s@walla.com רועי גלאם 

 513146571 023202375 )א.ש.( בע"מעוצמה  צפון 217
סח'נין  ת.ד. 

מיקוד  1642
2021000 

04-
9977598 

 שלום חוטר 

 צפון 212
( 8010עיט המדבר )
 בע"מ

 1615000טורעאן  514417690 023202383
04-

6418200 
was16950@gmail.com זאהי חדאד 

 510802325 023202102 שירותים בע"מ עמישב צפון 211
 11ככר העצמאות 

 12810עפולה 
04-

8403070 
miko@amishav.co.il יוסף עטילה 

 84145ג'ת -יאנוח 511902553 024200733 צפע בטחון בעמ צפון 280
052-

6315408 
hamodi_14@yahoo.com סאלח סעד 

 צפון 281
קבוצת השומרים 
 שמירה ובטחון בעמ

023202029 510623085 
מרחביה )קיבוץ( 

11100 
050-

9885594 
nahumah0@walla.com נחום אהרוני 

 511540460 023201492 קבוצת ש.ניר בע"מ צפון 288
נצרת  1העליה 
 17588עילית 

050-
4046166 

zvika@s-nir.co.il פרידמן 
מאיר 
 מכלוף

 300294352 023201856 קוברסי עאטף צפון 282
נצרת  14הגליל 

16411 
050-

7334660 
dr_yossi@hotmail.com עאטף קוברסי 
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 513700211 023202318 רויאל קלין בע"מ צפון 284
 4טשרניחובסקי 
קרית שמונה 

11021 

058-
4849592 

davidcohen929@gmail.com דוד כהן 

 צפון 285
( 1112רשף ביטחון )
 בע"מ

023201955 511877920 
 15הנשיא וייצמן 

 12821עפולה 
04-

6425478 
eshhar@rsf.co.il קסרי 

מרדכי 
 כפיר

 צפון 286
ש.ב.ה שמירה ובטחון 

 בע"מ
022200354 511025751 

טבריה  8הגליל 
14800 

04-
6712223 

sbhs110@bezeqint.net אהוד סדן-סוקול 

 צפון 287
שאשצפון ועמקים 

 אבטחהושמירה בעמ
023201708 512019779 

עפולה  4ירושלים 
12851 

057-
7500888 

swsltd@bezeqint.net אלי רביב 

 צפון 282
שומרי הגליל )ע.ע.ט( 

 בע"מ 8000
 80182מגאר  512908039 022200461

04-
6780333 

hagalils@013.net מאג'ד עזאם 

 צפון 281
 1121שחף אבטחה 
 בע"מ

023202086 511413270 
 10הרב לוין 

 12210עפולה 
04-

6528833 
tayler@shahaf-security.co.il רחל בנון 

 צפון 220
שירותי כ"א שמירה 

 אור בע"מ-לי
024200808 512216540 

שלמה  שרירא
 תרשיחא-מעלות

04-
9997404 

lasri-l@012.net.il ליאור לסרי 

 צפון 221
( 1126שלג לבן )

 בע"מ
 18000ראש פינה  511110975 021203755

050-
5787961 

ophir2111@walla.com גנאדי פלאח 

 511850513 051205811 א. ל. ס. סער בע"מ תל אביב 228
 26אחד במאי 

 52280חולון 
03-

5016775 
g7320873@gmail.com אריאל גוטמן 

 540245586 051207015 א.א. אולימפ אבטחה תל אביב 222
רמת  16אוסישקין 
 47804השרון 

03-
5499343 

ahron998@netvision.net.il שלמה אללוף 

 תל אביב 224
א.ברק שמירה ובטחון 

 בע"מ
051600047 513075135 

תל  82דרך בגין 
 66128אביב 

03-
9694746 

tbarakor@012.net.il תמיר מרון 
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 תל אביב 225
אגודת השומרים 

 בע"מ
051206751 520031055 

שד שאול המלך 
תל אביב  21

6418207 

03-
6965555 

info@agudat-hashomrim.co.il שאול גיטלמן 

 אביבתל  226
גרד חברה  -און

 לשמירה אבטחה ושי
051202800 511187619 

 7הרוגי מלכות 
 61714תל אביב 

03-
6481114 

on-guard@bezeqint.net משה יוסף 

 תל אביב 227
אופק מ.ב.א. דיפנס 

 בע"מ
051206553 513146530 

 27שלמה המלך 
 55481קרית אונו 

03-
7360892 

orlyc@ofekteam.co.il יוסף מזרחי 

 תל אביב 222
אי.איי.סי. אבטחה 

 וייעוץ בטחוני
051207064 513836429 

 122ז'בוטינסקי 
 5860802רמת גן 

03-
6038790 

haim2153241@walla.co.il חיים לחדן 

 תל אביב 221
איי.אר.אס סקיוריטי 

 ושירותים
051206462 513340299 

בת ים  15העמל 
51511 

077-
5520085 

emil@ars-security.com יעקב סימנהויז 

 תל אביב 240
אינוויטיב סקיוריטי 

 בע"מ
051206876 514539709 

בני  14בר כוכבא 
 51861ברק 

072-
2611758 

inno.secu@gmail.com אייל ברדה 

 תל אביב 241
אלטרנטיבה שירותי 

 אבטחה בע"מ
051205084 512693524 

 4התע"ש 
 52217גבעתיים 

03-
7313240 

jackbrahami@gmail.com ז'ק ברהמי 

 511353229 051600062 אפי אבטחה בע"מ תל אביב 248
תל  41צ'לנוב 
 66042אביב 

03-
6051666 

shmulik@mokedsecurity.co.il שמואל חי כהן 

 303262992 051206736 אקסלרוד אלכסנדר תל אביב 242
תל  8יגיע כפיים 

 67772אביב 
03-

6394612 
akselrod66@gmail.com אלכסנדר אקסלרוד 

 תל אביב 244
ארקס ניהול ואחזקות 

 בע"מ
051206959 514398437 

רמת גן  14רש"י 
58560 

077-
5506470 

hamletarads@gmail.com יצחק עזרא 

 תל אביב 245
ב. ג. מוקד אבטחה 

 בע"מ
051206827 511610362 

תל  44דרך בגין 
 66122אביב 

03-
6051666 

shmulik@mokedsecurity.co.il שמואל חי כהן 
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 תל אביב 246
ב.ג. שחר אבטחה 

 בע"מ
051206629 514173202 

תל  41צ'לנוב 
 66042אביב 

03-
5667770 

05771263@walla.com סנדלר 
אברהם 
 יששכר

 תל אביב 247
בטחון שירותים אבידר 

 בע"מ
051204277 511242786 

תל  27נחל איילון 
 6777166אביב 

03-
5375626 

erez@avidar.co.il ארז רון 

 תל אביב 242
בן ביטחון ) 

 (בע"מ1121
051206223 511417156 

 25ז'בוטינסקי 
 58511רמת גן 

03-
6399559 

boris@ben-security.co.il בוריס קוסינובסקי 

 תל אביב 241
ברינקס )ישראל( מוקד 

 בע"מ
051204798 510450430 

תל  26אלון יגאל 
 67211אביב 

03-
5651000 

yossi.sayag@brinksinc.com יוסף סיאג 

 510450430 051205886 ברינקס ישראל בע"מ תל אביב 250
רמת  1ז'בוטינסקי 

 58580גן 
03-

5751560 
tomer.agasi@brinksinc.com תומר אגסי 

 510450430 051207049 ברינקס ישראל בע"מ תל אביב 251
תל  15שפע טל 
יפו  -אביב 

6701220 

03-
5651017 

alex.goichman@brinksinc.com אלכס גויכמן 

 תל אביב 258
ג'י פור אס פתרונות 

 אבטחה)ישראל
051200234 510095987 

 11חומה ומגדל 
 67771תל אביב 

03-
6899292 

neshek_tlv@012.net.il מיכאל ביטון 

 תל אביב 252
ג.ג היחידה לאבטחה 

 בע"מ
047201213 513260307 

הרותם רשפון 
46115 

09-
9511119 

ram.scrty@gmail.com זילברמן 
אברהם 

 רם

 תל אביב 254
אור חשמל -גיל

 ואלקטרוניקה בע"מ
051202255 510864069 

 87קבוץ גלויות 
 66072תל אביב 

03-
5132111 

robert@moked101.co.il יונג 
רוברט 

 פאול

 תל אביב 255
גלש"ן שווקים, משאבי 

 אנוש,שמירה
 16אזור השקמה  511106130 051600211

03-
5103317 

rafiweiss@walla.co.il רפאל ויס 

 511133407 051206454 גשש ) ז. א. ( בע"מ תל אביב 256
תל  76אלון יגאל 

 67067אביב 
03-

9224649 
gil@gasash.co.il ציון-גיל לושי 



 מדינת ישראל 
 לביטחון הפניםהמשרד 
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 תל אביב 257
די טו די ואל אקספרס 

 ישראל בע"מ
051206181 513593111 

רמת  2ז'בוטינסקי 
 58580גן 

03-
5754901 

shai@d2dvalue.com ישראל-שי נתנאל 

 513221457 051205266 דקל בטחון בע"מ תל אביב 252
תל  16בן עמי 
 64216אביב 

03-
6200204 

ezra@dkl-1981.co.il גיא צאיג 

 תל אביב 251
ה.ס.מ.ת שרותי 
 אבטחה סניף ת"א

051206108 512436379 
 10פרי אליעזר 

 62572תל אביב 
02-

5335393 
alon@hsmt.co.il דוד אלון 

 תל אביב 260
התאמה השמה ומידע 

 ( בע"מ1115)
051206835 512138488 

 25ז'בוטינסקי 
 46200הרצליה 

03-
7406050 

yossiza6@gmail.com יוסף זארי 

 תל אביב 261
יעוץ -וולקן עוצמה

 ובטחון בע"מ
051205555 513197814 

 155ז'בוטינסקי 
 58575רמת גן 

03-
6707001 

volkanotzma@gmail.com אריה סעיד 

 513388173 051206363 וי.אי.פי אבטחה בע"מ תל אביב 268
תל  18ריב"ל 
 67772אביב 

03-
6888880 

yosi12343@gmail.com יוסי ליברמן 

 תל אביב 262
חב קבוצת השומרים 

 שמירה ובטחון
051200184 510623085 

תל אביב  4הרכב 
67771 

03-
6392233 

shmulik@sbisrael.co.il שמואל פז 

 תל אביב 264
חברת דואר ישראל 

 בע"מ
051205407 513467191 

 127דרך ההגנה 
 61111תל אביב 

076-
8875606 

davidk@postil.com דוד קורן 

 תל אביב 265
טופ קוואליטי 

 סוליושנס)טי.קיו.א
051600039 513770917 

דרך בן גוריון דוד 
 רמת גן 22

03-
7712080 

shalom@tqs-ltd.co.il שלום שמיר 

 תל אביב 266
טי. אנד. אם סער 

 בטחון בע"מ
051206439 511635625 

תל  7לה גארדיה 
 67612אביב 

03-
6376929 

michael.otzarshvili@tmprotec
tion.co.il 

 מיכאל אוצ'רשוילי

 513541433 051206942 י.י.מ.מ אבטחה בע"מ תל אביב 267
 6הבורסקי שמעון 

 51518בת ים 
03-

5091717 
yamam@bezqint.net אהרון בנימינוב 
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 תל אביב 262
יהלום שרותי שמירה 

 אבטחה והדרכה
051206413 513882191 

תל  22המסגר 
 67811אביב 

03-
9102814 

shaic@d-sec.co.il שלמה-שי כהן 

 תל אביב 261
כפיר בטחון ומיגון 

 אלקטרוני בע"מ
051204889 511693913 

תל  7לה גארדיה 
 67612אביב 

03-
6376929 

dimai@enprotection.co.il דמיטרי איבצ'נקו 

 513248351 051205522 מ.ל.מ. אבטחה בע"מ תל אביב 270
 6החושלים 

 46784הרצליה 
03-

9574377 
ofer@mlm-protection.com עופר בר 

 510421027 051200549 מודיעין אזרחי תל אביב 271
שאול המלך שד 
תל אביב  25

64187 

03-
6920666 

chaiml@mei.co.il חיים לוי 

 תל אביב 278
עורב שמירה -מוקד

 ואבטחה בע"מ
051205936 513239244 

 117שד הר ציון 
 66524תל אביב 

03-
6391525 

eibg2002@gmail.com יצחק אבשלומוב 

 תל אביב 272
( 1115מוקד אמון )

 בקרה וסיור
051203493 512102625 

 28משכית 
 46722הרצליה 

09-
9556146 

ilan_mazia@walla.co.il יובל מזיא 

 תל אביב 274
מוקד אמון סביון 

 אבטחה בע"מ 1117
047200561 512533423 

 54דרך העצמאות 
מונוסון -יהוד

56204 

03-
5395507 

logistics@emun.co.il ליאור ערוסי 

 513602896 051206926 מוקד ח.א.ש. בע"מ תל אביב 275
כפר  8החורש 

שמריהו 
4611000 

09-
9582335 

kirill1209@gmail.com קיריל איזנשטיין 

 512475955 051206975 מוקד מטרה בע"מ תל אביב 276
רמת גן  11תובל 

58588 
03-

9313193 
alon@moked-matara.co.il אלון יוסף הירשלר 

 תל אביב 277
מוקד ע.מי.ש.ב. 

 ( בע"מ1121)
051203766 511405599 

רמת  127ביאליק 
 58582גן 

03-
5750664 

gil@amishav.co.il גיל שגיא 
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 תל אביב 272
מיקוד שמירה אבטחה 

 שירותים
051204129 511011595 

תל  12ריב"ל 
 67772אביב 

03-
6363425 

arie-n@mikud-avtaha.co.il נהון 
-אריה
 מאיר

 510796626 051203840 עמית בע"מ-מלכה תל אביב 271
רמת גן  81תובל 

58588 
03-

5750406 
israel.tlv@malca-amit.com ישראל אשר 

 513637868 051600021 מעגל ראשון בע"מ תל אביב 220
 122ז'בוטינסקי 
 רמת גן

03-
9133383 

baamir13@gmail.com אמיר בן אבי 

 תל אביב 221
מעיין ל.ב שרותים 

 וסחר בע"מ
051206678 511784415 

אזור  17 השקמה
52001 

03-
9629562 

office@maayan.biz מיכאל בוזגלו 

 תל אביב 228
מקס סקיוריטי 
 סולושינז בע"מ

051206009 513502880 
תל אביב  1חרוץ 

67060 
03-

6196297 
noam@max-security.com נועם יעקב שילר 

 512592593 051204863 נוף ים ביטחון בע"מ תל אביב 222
תל  102לוינסקי 
 66110אביב 

074-
7035369 

ptikva@natoon-group.co.il איתי גרוסברג 

 תל אביב 224
נירטל יעוץ בטחוני 

 אבטחה בע"מ
051204830 512164286 

רמת גן  15תובל 
5858820 

03-
7510685 

robigibor@gmail.com רובי גבור 

 תל אביב 225
סוקר שירותי שמירה 

 ואבטחה
047201478 28047082 

 50ז'בוטינסקי 
גבעת שמואל 

54010 

052-
2588483 

yehuda-3@013.net.il שמורק 
יהודה 
 חיים

 511635625 051206439 סער ביטחון בע"מ תל אביב 226
תל  7לה גארדיה 

 67612אביב 
03-

5376320 
ronenb@tmprotection.co.il רונן בלסטקר 

 תל אביב 227
ע.מי.ש.ב. שרותים 

 בע"מ
051203758 510802325 

רמת  127ביאליק 
 58582גן 

03-
7511444 

telaviv@amishav.co.il בנימין יחס 

 תל אביב 222
עוז שירותי שמירה 

 אבטחה בע"מ
051201828 510888886 

תל אביב  5בושם 
67520 

054-
4504941 

oz10ltd@walla.com ישעיה יעיש 
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 תל אביב 221
פירסט עוז אבטחה 

 בע"מ
051205423 513274951 

תל  78דרך בגין 
 67127אביב 

03-
6240326 

uzic20000@walla.co.il עוזי עזרא כהן 

 תל אביב 210
פלקון בטחון וניקיון 

 בע"מ 1116
051204772 512358037 

 22המלך ג'ורג' 
 62812תל אביב 

03-
5256939 

rami@falcon96.com רם פרד פויארמן 

 511514101 051205969 בע"מ 2צוות  תל אביב 211
דרך אבא הלל 

רמת גן  201
5851402 

03-
6187537 

ariel.d@team3.co.il אריאל דרורי 

 513832394 051206967 אבטחה בע"מ 5צוות  תל אביב 218
 2דרך בן גוריון 

 58572רמת גן 
077-

4007816 
office@tzevet5.co.il אברהם אברגל 

 תל אביב 212
צוות אלמוג אבטחה 

 ואחזקה בע"מ
051206710 514372291 

 162ז'בוטינסקי 
 51260בני ברק 

03-
5798704 

talialmog1@gmail.com אפי אלמוג 

 514149517 051206785 צוות שגיא בע"מ תל אביב 214
רמת  16היצירה 

 58581גן 
077-

3505306 
katriel1975@walla.co.il אלון כתריאל 

 תל אביב 215
צמד אבטחה ונקיון 

 בע"מ
051205290 511115685 

 18קרית עתידים 
 תל אביב

03-
6473303 

arnonco@gmail.com ארנון כהן 

 תל אביב 216
קבוצת ש. ניר מערכות 

 בטחון
051206819 511540460 

אור  1קזז יחזקאל 
 60814יהודה 

03-
6347207 

arikgo5@gmail.com אריאל גולדברג 

 תל אביב 217
-קלע אבטחה מיוחדת

 יעוץ בטחוני
051202115 510903131 

תל  56המסגר 
 67814אביב 

03-
5620375 

shlomom02@gmail.com מרקוביץ 
שלמה 
 מרדכי

 תל אביב 212
קשת אבטחה ואחזקה 

 ( בע"מ8002)
051204780 513425736 

 24קבוץ גלויות 
 66550תל אביב 

03-
6026023 

sa1948@walla.com שמאי שנפלד 

 514288950 051207080 קשת יהונתן בע"מ תל אביב 211
אור  6המסגר 

 6088206יהודה 
03-

6026023 
zion68404@gmail.com ניר מזרחי 
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 ת"א 1אלנבי  513700211 051600229 רויאל קלין בע"מ תל אביב 400
03-

9035035 
talala@royal-grp.co.il טלאל אבו בכר 

 תל אביב 401
רומח שמירה אבטחה 

 שרותים אחזקה
051202305 511757858 

 88הירש ברוך 
 51808בני ברק 

03-
6093102 

elan@romach.co.il אילן רפאל מדפיס 

 תל אביב 408
רעם בטחון בינלאומי 

 בע"מ
051202743 511132060 

הרצליה  6משכית 
46722 

09-
9558808 

itamar@raamsecurity.co.il איתמר גמליאל 

 תל אביב 402
( 1112רשף בטחון )
 בע"מ

051204517 511877920 
חולון  5הצורף 

5225622 
03-

5598222 
zeevb@rsf.co.il זאב בריקר 

 511693103 051204319 רשת בטחון בע"מ תל אביב 404
 80דרך השלום 

 67218תל אביב 
03-

5618888 
talz@rbsec.co.il טל זיידה 

 תל אביב 405
ש.א.ס. שמירה 

 וסיורים בע"מ
051206934 512444910 

 54בורוכוב 
 52888גבעתיים 

03-
5498089 

matan@shasltd.co.il מתן קאלימי 

 תל אביב 406
ש.נ.ל. כח אדם 
 ושמירה בע"מ

051206637 512266628 
חולון  6המכתש 

52210 
03-

7105700 
kobi@snl-or.co.il בנאדוה 

יעקב 
 משה

 513307918 051205795 שור אבטחה בע"מ תל אביב 407
הרב ניסנבוים 

בת ים  81יצחק 
51680 

077-
5620945 

shor.security@gmail.com רמי שור 

 תל אביב 402
 1121שחף אבטחה 
 בע"מ

051206314 511413270 
רמת גן  2אלימלך 

58415 
03-

6731105 
riki151@bezeqint.net זאק כהן 

 תל אביב 401
( 1126שלג לבן )

 בע"מ
051206215 511110975 

 25ז'בוטינסקי 
 46200הרצליה 

09-
8642000 

micha@bk.co.il מיכה גל 

 תל אביב 410
שירותי אבטחה -שלון

 ואחזקה בע"מ
051207098 513707810 

 155ז'בוטינסקי 
 רמת גן

08-
6242004 

pelegeva@gmail.com פלג גבע 
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 510939283 051202321 שפע בטחון בע"מ תל אביב 411
תל  24יצחק שדה 

 67818אביב 
03-

5373589 
ezra@shefasecurity.co.il יהונתן שפע 

 


