
מהות העבודהכתובת אימיילשונותמס' פקסטלפון במשרדטלפון ניידאיש קשרשם החברה / ספק
עגלת חץ גדרות1533-9011684zipi@neway1.co.ilלירון 050-5861889ארז 053-7335412ציפיד.פ. המרכז לשילוט ישראלי / דרך חדשה בתנועה

עגלת חץ050-789489404-820113504-8201137graphtra@netvision.net.ilשלו רגבגרפ טרפיק
עגלת חץ052-477212104-6424002galia@avivmotor.co.ilיוסיאביב סוכנויות

עגלת נגררת050-52603534x4efi@gmail.comאפיאפי 4 /4
נגרר09-885121309-8865610sales@rimon1.comבני רימון
נגרר054-244033409-8348288eldad@agm-dan.comדןא.ג.מ דן
ee911053-777791102-5906222יהודית / איילinfo@ee911.co.ilאביזרים לרכבים ונידות

גרירת רכבים ומשאית04-6424002galia@avivmotor.co.ilחיים 052-4772121אביב 052-3240100אביב סוכנויות
גרירת רכבים ומשאית050-867095604-6426191oklandaskeem@gmail.comאמג'ד אבו קנדילאוקלנד עסקים בע"מ

גרירת רכבים ומשאיתלפקסס בנוסף 04-693678604-693678604-6801439metro_grar@walla.comגרר מטרו
גרירת רכבים ומשאיתבפקס050-955523004-6469799חבשיחבשי

גרירת רכבים ומשאית880804-6594446moked@natid.co.il*קבוצת נתי
גרירת רכבים ומשאיתפקס050-524224204-6553801גרר דודו בצפון

אילוז גרר נהריה

יחיאל אילוז - 050-
5201500/ מור אילוז - 

050-5330366moreiluz85@gmail.com

גרירת רכבים ומשאית

גרירת רכבים ומשאיתבפקס050-547309004-6556005904-6553801פאדחיגרר אבו רמזי נצרת

050-6700399grr.ishimoto@gmail.comאורן ספירפי.אס.פי מכונות 2000 בע"מ
גרירה וחילוץ רכבים משאיות 

טרקטורים וכלי צמ"ה

מפיקים050-5411422yaalla4@walla.comאילן הרוש
מפיקים052-6663282808-6335880beber_e@hotmail.comבבר איפרגן

מפיקים052-8645185art-revolution-ltd@hotmail.comוואסיםסאונד רבולושיין
מפיקים054-7373395shashom@zahav.net.ilמשהשאשו משה

מפיקים054-666467704-6597722dankol2@walla.co.ilדנידני ריקון
מפיקיםmeyersound2008@gmail.comעפולה054-459927704-6405533קבלו מאיר
מפיקים054-2580056rbellspro@gmail.comאריאל וייס
מפיקיםgmail.com@054-42226744222674צחי סדרינה

מפיקים054-7967967jonathan@speedyproductions.netיונתן
מפיקים054-474079804-6594424guyelem@gmail.comגיא הלנברג

מפיקים054-7370194yogevsound@gmail.comיוגב דהן
מפיקים050-2027700077-4447976berg.hagbara@gmail.comזהר ברגזזים ברשת בע"מ

חנות שעונים ותכשיטים050-699832208-8548669nadava@kv-yavne.co.ilנדב עמירקבוצת יבנה שעונים
חנות שעונים ותכשיטיםפקס04-6590557077-5342116תכשיטי משיח עפולה
חנות שעונים ותכשיטים04-6426131mayaeli8@gmail.comתכשיטי שאולי עפולה
חנות שעונים ותכשיטיםפקס04-652166604-6521666תכשיטי דניאל עפולה
חנות שעונים ותכשיטים04-659082504-6403133Avi_noiman@walla.comתכשיטי נוימן עפולה

הפקת חידון תנ"ך עירוניgorenofer1@gmail.comעופר גורן
הפקת חידון תנ"ך עירוניyishaymeir@gmail.comישי מאיר

הפקת חידון תנ"ך עירוניinfo@hidonim.comיואב שלוסברגהחידון והחוויה
הפקת חידון תנ"ך עירוניneri@netvision.net.ilנריה פנחסחן התנ"ך

הסעות (60 מקומות )res@hl-tours.co.ilיש אוטובוס 60 מקומות050-827222265273336597504גיאהורן את ליבוביץ

65234196528928שמעון 050-5748205זהר 050-7749033חנניה פרץ
יש אוטובוס 60 מקומות + 

hanp24@gmail.comמידיבוס
הסעות (60 מקומות )

052-459534004-676546504-6760608חמודיע. תמר טורס
יש אוטובוס 60 מקומות + 

tamartours1999@gmail.comמידיבוס
הסעות (60 מקומות )

הסעות (60 מקומות )doronhasat2@gmail.comמיניבוס + מעלוןחדרה052-4499807דורון קפלרסתיו דורון הסעות

050-3062001haim@tzir.co.ilחייםחברת ציר הסעות ותיור בע"מ

אוטובוס 50/60 מקומות, מידיבוס 30 
מקומות, מיניבוס 20 מקומות, אוטובוס 

ציבורי זעיר עד 16 מקומות, מונית, 
מעלונים והסעות לבעלי צרכים

 04-8597070salyeseim@gmail.com;rave102030@gmail.comסאלי רוח - הסעים והובלות בע"מ
הסעות

הסעות050-7257874073-244625204-6925889roni.tako@superbus.co.ilרוניסופר בוס

03-7771399073-3271399תמי בן אברהםיוסי ארווס 050-5401770אשת טורס
Yossi.Arwas@eshet.com;Tami.BA@eshet-

tours.co.il
הסעות

052-4455175תמי נבוןדקה 90
073-3909045 

03-7604016tamar-n@daka90.co.ilשלוחה 296
הסעות

הסעות054-6859010geves65@gmail.comשמעון גבציר חוויות בע"מ
הסעות054-662074803-9203900ronib@eggedtours.co.ilרוניאגד תיור

הסעות050-3745886filix1111@gmail.comפליקס סיניצהקל שירותי נופש

גרירת משאית

מפיקים

הסעות



4x4 054-441480304-849020404-8490204רחל יונאיחברת גילgil@gil4on4.co.ilהסעות

סיורים בעמק
סדרן יזהר גרמה 050-

3604164
 פאוזי 050-5346539

faze1@013net.netמידיבוס04-959333604-9593335המנהל
הסעות

הסעותakeren@hasaot.co.ilקריות04-8424771אדוה 052-8691114ינקיא. קרן פסגות
הסעותjad-tours@bezeqint.netכפר כנא052-575666604-641843304-6519111זידאן אליאס  מנהלג'אד אליאס הסעות

הסעות050-9977222galgale6731145@gmail.comאיציקגלגלי טבריה
הסעות04-373073004-6247278maayans@bontour.co.ilרונןטבריהבון תור

הסעות + מוניתמונית050-530319104-6401878יצחק סורקה
הסעות + מונית65904476521755hamesia1@netvision.net.ilמירי  המסיע

הסעות + מוניתAVNER2000@BEZEQINT.NETמונית050-525987604-652755504-6590301אבנרהסעות אבנר
הסעות מוניתrave102030@gmail.comמיניבוס050-650032504-859707004-6421999שמעון רווחגלגלי עפולה
שירותי הסעותerez@erezhasaot.co.ilכפר יחזקאל 052-8349301077-515301004-653734918129ארזארז הסעות

מוניתבפקסמונית050-774903304-6528928ירוןירון
מוניתemocomfort@yahoo.comמונית052-2540010אנדריי מוליבוגהנוחות הרגשית

מוניתgal.or-yosef@scailex.comגל-052-2415177054-6101331אמנוןאמנון

תיירות, טיולים וימי גיבוש052-620220004-666155504-8200183miricohen@ortaltour.co.ilמירי כהןאורטל תיירות

03-7771399073-3271399תמי בן אברהםיוסי ארווס 050-5401770אשת טורס
Yossi.Arwas@eshet.com;Tami.BA@eshet-

tours.co.il
טיולים, ימי גיבוש בארץ ובחו"ל

טיולים, ימי גיבושakeren@hasaot.co.ilקריות04-8424771אדוה 052-8691114ינקיא. קרן פסגות

052-4455175תמי נבוןדקה 90
073-3909045 

03-7604016tamar-n@daka90.co.ilשלוחה 296
טיולים, ימי גיבוש

טיולים, ימי גיבוש054-6859010geves65@gmail.comשמעון גבציר חוויות בע"מ
טיולים, ימי גיבוש054-662074803-9203900ronib@eggedtours.co.ilרוניאגד תיור

טיולים, ימי גיבוש050-3745886filix1111@gmail.comפליקס סיניצהקל שירותי נופש
4x4 054-441480304-849020404-8490204רחל יונאיחברת גילgil@gil4on4.co.ilטיולים, ימי גיבוש
ימיי גיבוש1700-50-56-50office@600.co.iloffice@600.co.ilאדרנלין בשטח

ימיי גיבוש054-4361048tlapid1@gmail.comתומרתומר לפיד פעילויות שטח וגיבוש
ימיי גיבוש03-9072710sagi@etgarim1.co.ilsagi@etgarim1.co.ilשגיאאתגרים
ימיי גיבושadi@mavarim.co.ilקיבוץ רמות מנשה04-989503004-9895035עדימעברים

ימיי גיבוש04-6764076isarbh@lazafon.co.ilisarbh@lazafon.co.ilלצפון – אטרקציות בצפון
ימיי גיבוש04-6488525shivuk1@nirdavid.orgshivuk1@nirdavid.orgניר דוד

ימיי גיבוש052-690444004-690444004-6817262mbez12@gmail.commbez12@gmail.comנטע/מאורמסע באיזי - מושב שאר ישוב

בונוס קארד
04-6559950 / 03-

9411253fancard2015@yahoo.co.il
ימיי גיבוש

ימיי גיבוש054-9489882tooktook.pro@gmail.comנתןטוק טוק-הפקות
ימיי גיבוש052-690444004-690444004-6817262mbez12@gmail.comנטע/מאורמסע באיזי - מושב שאר ישוב

ימיי גיבוש052-925632709-8656763guyshtolz@gmail.comגיאגיא שטולץ

חובש / מע"ר לטיולים052-3696415YosiP@mda.org.ilיוסי פחימהמ.ד.א מגן דוד אדום

04-820161004-8201612office@maslulim.bizשרימסלולים
חובש / מע"ר לטיולים פעיולת לטיולים

מוצרי חשמל054-5398032iski21@homecenter.co.ilאולגההום סנטר
מוצרי חשמל054-2299108073-2020716073-2020717uria@erco.co.iluria@erco.co.ilאורי אהרוניארכה תקשורת בע"מ

מוצרי חשמלofra@shaoulian.co.ilהרצליה09-7409835/609-7409822עופרה סרוסישאוליאן סחר ושרותי חשמל
מוצרי חשמלsales.hacontainer@gmail.comעלאי 052-6566300רן פיינה 054-9722929הקונטיינר חברת זק"ש
מוצרי חשמל050-5557829077-7151000077-5171002mati@migun102.comמתי בורשטייןא.ר תעשיות מיגון אש

מוצרי חשמלsunzxcv@walla.comביניין עטרת עפולה04-6594005077-5588835יגאל 050-9123005קוקי 054-3232375סופר סאן מוצרי אלקטרטניקה
מוצרי חשמל09-7409835ofra@shaoulian.co.ilאדירעופרה סרוסישאוליאן סחר ושרותי חשמל

מוצרי חשמל04-862620404-8669641sales@zahar-elc.co.ilדורון יעקבצחר חשמל בע"מ

ytek וואי-טק
רונן זינגר סמנכ"ל מכירות 

ronen@ytek.co.il;shay@ytek.co.ilרגבה04-8733769שי זריהן 0542355576052-6387118
מוצרי חשמל

מוצרי חשמלdavidavistris2@gmail.comמתחם רמי לוי074-757673704-6401245דוד 052-2446364ביג אלקטריק / אלקטרו קובי
מוצרי חשמלrmachiuf@ecp.co.ilראשון לציון054-254112103-963301503-9530764רועיאלקטרה מוצרי צריכה

מוצרי חשמלhaim.aharon@hotmail.comעפולה052-746788604-6523797077-2110069חייםאהרון חיים
מוצרי חשמל054-5961560sharon@activy.co.ilשרוןאקטיבי

מוצרי חשמל054-246792208-948000008-9366678elidor@015.net.ilבןאלידור 2000
מוצרי חשמל03-6187515iuditfavorita@gmail.comיהודיתש. פבוריטה סחר ושיווק בני ברק

מוצרי חשמל04-8424499kitchens2@kzb.co.ilרוניתקצב חיפה
מוצרי חשמלinfo@gastroline.co.il 03-5494411מירבגסטרו ליין בע"מ רמת השרון

מוצרי חשמל03-6507500shai@amir-tzabar.co.ilשי מנכ"לעמיר צבר רשל"צ
מוצרי חשמל04-8202025ravit@zucker.co.ilרויתצוקר על השולחן ובמטבח נשר

מוצרי חשמל03-7280999nir@rivlin.co.ilנירריבלין בע"מ ת"א
מוצרי חשמלsales.hacontainer@gmail.comתל אביברן 054-9722929דנה 054-3450713קונטיינר

מוצרי  חשמל ביתיים050-7432685bakshi@orange.net.ilאורנה בקשיבקשי שיווק
ציוד חשמל04-6735894begin@elkol.comיוני ליבוביץעולם הקולנוע עפולה

מוצרי חשמל



ציוד חשמל054-246792208-948000008-9366678elidor@015.net.ilבןאלידור 2000
ציוד חשמל052-258879804-821537704-8215515erezg@ras1.co.ilארז גדליהראש חשמל חיפה והצפון בע"מ

אספקת ציוד חשמלdavid@o-me.co.ilהגפן 26, מבשרת ציון052-75002361-700-706-96302-5333193דוד רחמיםאו מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ
אלקטרוניקה04-6272574153-4627254PHONE.HAZAFON@GMAIL.COMפון הצפון מעבדה סלולרית
אספקת מוצרי חשמל ביתיים052-217671604-675067804-6750678e.lan.alko.b@gmail.comאילן אלקוביעמית למשרד - נטלי אלקובי

כיול מכשיר מדידת קרינה09-7966966info@ifaisrael.comהמכון לחקר הכשל
כיול מכשיר מדידת קרינה072-328-166609-7464401info@ronar.co.ilרונאר מערכות מדידה בע"מ

כיול מכשיר מדידת קרינה04-627441104-6274433sales@shkila.comשקילה ייצור בע"מ
כיול מכשיר מדידת קרינה08-869700008-8697007isotop@isotop.co.ilאיזוטופ בע"מ

קבלני מיזוג אויר050-52512146480017liorf@electra.co.ilאלקטרה- שמוליק
קבלני מיזוג אויר 04-6402727kortov@gmail.comקור טוב

קבלני מיזוג אויר052-2846045e8879@walla.come8879@walla.comחיים ברקוביץי.ב.י.ר 1995 בע"מ
קבלני מיזוג אויר04-652765504-6403062energi@bezeqint.netאנרגיה קירור

קבלני מיזוג אויר054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה
קבלני מיזוג אויר050-5958796amitdidi932@gmail.comעמיתעמית תשתיות
קבלני מיזוג אויר054-984777404-858199004-8576888d.v.shila@gmail.comדוד ונונוד.ו שילה בע"מ

arjuan@smile.net.ilערן הבן של חיים 8486667- 052-2475736077-4066604052אופק- אבישי ארג'ואן
קבלני מיזוג אויר

קבלני מיזוג אוירyosefehandasa@gmail.comרח' העליה 48 עפולה052-253559165276816591113יוספי הנדסה בע"מ
ARV 053-2740441מוטי אסרףmotias23@gmail.comקבלני מיזוג אויר

מיזוג אויר054-779635204-8218314israelG@tadiran-group.co.ilישראלתדיראן
מיזוג אויר04-8407020shmulik@sh100.co.il  052-6000229904-8422020שמוליקשרות הוגן

מיזוג אויר04-814541504-8145414cherryg@dekel.co.ilדקל
מזגנים ומיזוג אוויר052-464464703-9011200michaela@tornado-ltd.comמיכאל אמסלםטורנדו מוצרי צריכה בע"מ

מזגנים ומיזוג אווירmeitala@electra.co.ilאינשטיין 17, נס ציונה052-690677108-9339357מיטל אזולאיאלקטרה בע"מ
מזגנים ומיזוג אווירzron@ecp.co.ilחיפה04-8426961צביקה 054-2540209054-2540036אליאלקטרה בע"מ

מזגנים ומיזוג אוויר050-572740704-611020604-6378643khaled4build@gmail.comאגבאריה חאלדא.ח.חאלד לבנייה בע"מ
מזגנים ומיזוג אווירiris49@bezeqint.netנשר052-322044404-953575404-9535756צביקהצ.מ.ב. הנדסת מיזוג אויר בע"מ

052-252391703-922040403-9221060שגיא שחורישון רון בע"מ
רח' המפלסים 12 ת.ד 10083 

office@shonron.co.ilפתח תקוה
מזגנים ומיזוג אוויר

מזגנים ומיזוג אווירshemi@yazamoot.co.ilזכרון יעקב050-3311026077-432380304-6293126שובלשובל שמי יזמות ובנייה

03-928339104-8441301tadiran-group.co.ilזאב קגן 050-5218693מורן המזכירה 054-6923112תדיראן גרופ
מזגנים ומיזוג אוויר

מזגנים ומיזוג אווירbargal2@netnison.net.ilנשר052-322044404-953575404-9535756צביקהצ.מ.ב הנדסת מיזוג אוויר
מזגנים ומיזוג אויר מרכזי054-7669112admin.cf@gmail.comאלעד אופקאופק מערכות

מזגנים ומיזוג אויר מרכזיlizaa@ecp.co.ilח.פ 050-2028612520039975ליזה עפג'יןאלקטרה מוצרי צריכה
מזגנים ומיזוג אויר מרכזי050-2440220kfirdidi@gmail.comכפיר דידידידי מערכות ופיקוח

חשמל מזגנים ומיזוג אווירavshalom@a-avshalom.comנשר052-285026504-8739070/104-8739050אבשלום אליהוא.א. מהנדסים ויועצים
פירוק והרכבת מזגניםarjuan@smile.net.ilעפולה052-2475736072-3257651077-7997995אבישיאופק מזגנים עפולה

פירוק והרכבת מזגנים054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה
פירוק והרכבת מזגניםsagit@lavido.comמייל של אשתו050-7605430אלוןענק הקירור יעקב כהן ובניו מזגנים

פירוק והרכבת מזגניםanakt@bezeqint.netטבריה050-655690104-672674704-6723975ניסים כהןעוצמת המיזוג

דפוס ופרסום054-808213204-642152304-6421523pikoc1@gmail.comאבנר כוכבידפוס כוכבי
דפוס ופרסום050-551098864244556420363sksharim@gmail.comשרה אהרוניקשרים שרה אהרוני

דפוס ופרסוםgmail.com@4863366 04-6404808 04-6404808חגי רודיטידפוס אחר

אור 050-3203246דפוס שרותי הגליל
יעל / נתנאל 073-

galils13@gmail.comאבי רותם 2342501/204-642033304-64201810050-3203205
דפוס ופרסום

דפוס ופרסום04-6476070cdmp888@gmail.comשלמהדפוס מהיר
דפוס ופרסוםmichal@hisrael.co.ilח"פ 054-7736733513097782מיכלה.י. העתקות ישראל בע"מ

דפוס ופרסום054-4826780yanevents@gmail.comיניביניב סויסה
דפוס ופרסום054-9480855colours24@gmail.comלוקסאל אם פרסום

דפוס ופרסוםgmail.com@052-2690416642114665905406421146אריה אברהםאריה מבט לצפון
דפוס ופרסום052-241588464043756404375shilatva@walla.comשמוליקדפוס שילת

דפוס ופרסום04-652213104-6530519keren@jezreel.co.ilקרן הירשברגדפוס עמק יזרעאל
דפוס ופרסום050-744433703-751868603-7519911tsamirad@zahav.net.ilגילדוד צימר בע"מ

דפוס ופרסום'evgenia@midpas.co.il'502351415חייםמידפס
דפוס054-246792208-948000008-9366678elidor@015.net.ilבןאלידור 2000

דפוס052-4261001073-2880011073-2880022dan@kolmus.co.ilדן רוזנטלאמקה ביט (2002) בע"מ
דפוסshlomi0084@gmail.comהגפן 26, מבשרת ציון050-554008404-644410104-6444110שלומידפוס שלומי
דפוס050-3166690b_digi@netvision.net.ilחנוך דקרבני שגיא

דפוס04-611162504-6111623lea@top-print.co.ilטופ פרינט תעשיות דפוס בע"מ
דפוס050-686247404-6272574153-46272574boris.bord1@gmail.comרוסלן פתרונות סלולר בע"מ

דפוס03-5610283beitnelly@gmail.comבית נילי מדיה
דפוס050-4372308153-3-6567777partner_afakot@yahoo.comאיגורפרטנר הפקות

כיול מכשיר מדידת קרינה

קבלני מיזוג אויר

דפוס ופרסום



דפוסsimchonimm12@gmail.comח"פ 054-9273090513911958טובהשמחונים ש"י בע"מ

ליזרד דיזיין
פבל 054-7831551 / ליז 

054-6592988lizard.team@gmail.com
דפוס

NG STUDIO- 054-7942040053-9093109נווהפתרונות דיגיטלoffice@ngstudio.co.ilדפוס
דפוס052-5055565077-8181-771077-8181-992copyafula@gmail.comדודוג.ד. העתקות
דפוס03-618121103-6181186info@d-g.co.ilדיגיטל גרפיטי

latinograf@gmail.comת.ד 4494 נצרת עילית 052-6553750153-5265537501753303פטריסיה זונשייןלטינוגרף
הדפסת דברי דפוס

דפוס והפצהtamic@a-d.co.ilפתח תקווה054-6690254073-222411003-9190243תמיא.ד. הפצות ועיטוף
דברי דפוס ופרסום stills.afula@gmail.comעפולה050-460059104-870986204-6526230אוהדסטילס אוהד סבג

מוצרי דפוס ופרסום054-474032004-652804115346528041dangureli@walla.com;dangureli@gmail.comאליאלי דנגור
מוצרי דפוס ופרסום וטכסטיל050-5795112hamadlik@gmail.com  eliranpi@gmail.comאיציקאיציק המדליק
דפוס חולצות054-9980778052-4781883072-2740832bullshirtet@gmail.comערן שרוןביל שירט בע"מ

דפוס חולצות052-6386390ales.dgo29@gmail.comאבינועםאבינועם א.א לספורטאים ולעובדים
הדפסה על בדים ושמשונית03-648233703-5488664rafi@flagandsign.co.ilרפידגל ושלט בע"מ

CDI 054-220452404-998312104-9983124תומראחזקות 1987 בע"מTomer@CDI.co.ilהדפסת דברי דפוס
מוצרי פרסום03-9248882mayac.crazy@gmail.com 03-9248883קרייזי בלון

מוצרי פרסום058-505228804-694578804-6945788assafy555@gmail.comאסף ירמיענבר דפוס משי בע"מ
מוצרי פרסוםisrael@studiogofman.comאבא הילל ר"ג050-787118303-771114115316201361ישראל גופמןסטודיו גופמן בע"מישראל גופמן

מוצרי פרסום054-9980778052-4781883072-2740832bullshirtet@gmail.comערן שרוןביל שירט בע"מ
GM KESHET 054-6372123077-6001626153-2-6509050שרון עובדsharon@ticonnection.co.ilמוצרי פרסום

מוצרי פרסום053-2060020shivukshay2@gmail.comכוכב חפיףשי שיווק מתנות ומוצרי פרסום
מוצרי פרסוםyoav@zechovoy.co.ilבריג'ט 03-682888903-5120220יואב 050-7849393צחובוי

073-231582403-5106070galit@KsharimPlus.comגלית זר בסון 052-2313856קשרים פלוס
מוצרי פרסום

מיתוג מוצרי פרסוםzili@lessismore-ad.co.ilח"פ 050-3333017515206738צילי בלקינדזיו האפט לסאיזמור בע"מ
מיתוג מוצרי פרסוםbosmat@bosmatniron.comבשמת 052-8655545בשמת איזנפלד ניראון

מוצרי פרסום וטכסטיל054-6543334tzachico7@gmail.comצחי
מוצרי פרסום וטכסטיל 052-756589904-6599773gabyz101@walla.co.ilגבי פאר פפיסמדובאימפריה של מתנות

מוצרי פרסום וטכסטיל050-523436804-6523842moonshabo@gmail.commoonshabo@gmail.comיאיר שבושבו ארט עפולה
מוצרי פרסום וטכסטיל054-5810137avivit@shugon.comאביביתשוגון

מוצרי פרסום וטכסטילkankuna.studio@gmail.comעפולהנטלי 050-6335897רינת פחימה 052-4643732קנקונה
טקסטילoffice@ben-yascov.comח"פ 054-7720142054486873אסף בן יעקבבן יעקב הדבקות והטבעות

טכסטיל ופרסום050-784939303-682888903-6823832yoav@zechovoy.co.ilיואבצחובוי
טכסטיל ופרסום054-2818055nati@negrin.co.ilנתימיכל נגרין
טכסטיל  מדיםgmail.com@6407999גן נר052-4573433תרצהמ.ת.ד כרדן

שירותי פרסום ושיווקela@verilla.comח"פ 052-4203762309566438אלה ספקטוראינטרניים בע"מ

ביגוד עבודהbatzi@unidress.co.ilעפולה04-847047004-8470460בטי 054-3470516יעל 054-3470018יונידרס
בגדי עבודהbullshirtet@gmail.comקרית מוצקין054-9980778052-4781883072-2740832ערן שרוןביל שירט בע"מ

בגדי עבודה 052-756589904-6599773gabyz101@walla.co.ilגבי פאר פפיסמדובאימפריה של מתנות
בגדי עבודה052-6386390ales.dgo29@gmail.comאבינועםאבינועם א.א לספורטאים ולעובדים

בגדי עבודה055-6656400dalit792@gmail.comאלי / דודהמרכז לבגדי עבודה

עיצוב גרפי גרפיקה054-808213204-642152304-6421523pikoc1@gmail.comאבנר כוכבידפוס כוכבי
עיצוב גרפי גרפיקה052-3376539oshratkeren@gmail.comאושרת קרן
עיצוב גרפי גרפיקה054-4826780yanevents@gmail.comיניביניב סויסה
עיצוב גרפי גרפיקהliorsulamidesign@gmail.comליאור סולמי

ran.cahana@timetoknow.co.ilבועז 052-2352598רן כהנא 054-7950039חברת עת הדעת

מערכת אינטרנטית המאפשרת יישום 
תוכנית דיגיטלית לקידום הישגים 

במקצועות הליבה

09-7667955lnet@learnonet.comחברת אלנט

מערכת אינטרנטית המאפשרת יישום 
תוכנית דיגיטלית לקידום הישגים 

במקצועות הליבה

073-3884517eli@snunit.org.ilאליחברת סנונית

מערכת אינטרנטית המאפשרת יישום 
תוכנית דיגיטלית לקידום הישגים 

במקצועות הליבה

שוברי ארנונה054-791820603-5376031naor@beeriprint.co.ilנאורדפוס בארי
שוברי ארנונה054-6690238073-222411003-9190243tamic@a-d.co.il;miki@a-d.co.ilמיקי לופוא.ד. הפצות ועיטוף

שוברי ארנונה052-42610030732-880022kati@beeriprint.co.ilרותם בן טלקבוצת אמקה
שוברי ארנונה04-611162504-6111623lea@top-print.co.ilטופ פרינט תעשיות דפוס בע"מ

שוברי ארנונה050-657523908-942299908-9439777liron@orda.co.ilלירוןאורדע פרינט
שוברי ארנונה073-269000104-8200829nesher@hatacot.co.ilציקבוצת העתקות

תכנון שילוטlmd.shaked@gmail.comטירת הכרמל050-5744158077-418007804-8574440עדנהלמד שקד בע"מ

מערכת אינטרנטית המאפשרת יישום תוכנית דיגיטלית לקידום הישגים במקצועות הליבה

שוברי ארנונה

שלטים



תכנון ועיצוב שילוטgalia@galia.co.ilח"פ 052-3483673058348178גליה ארזגליה ארז-מיתוג עיצוב שילוט

050-336055304-821080804-8212713neoram@inter.net.ilטל קאיןניאו-רם
שילוט + שילוט לד + שלטים דיגיטליים

050-7777201oren@pn-israel.comאורן לספתרונות נגישות
שילוט + שילוט לד + שלטים דיגיטליים

054-7669112admin.cf@gmail.comאלעד אופקאופק מערכות
שילוט + שילוט לד + שלטים דיגיטליים

שילוט052-261073704-652691804-6526918gimik@017.net.ilגימיק
שילוט054-4826780yanevents@gmail.comיניביניב סויסה
שילוט 050-750512104-6426442aapirsom@walla.comא.א שלטים

שילוט057-762866708-915149108-9151489zipi@neway1.co.ilדרך חדשה - ציפי דבוש
שילוט04-652751304-6880008leddigital515@gmail.comדיספלי לד דיגיטל

054-2000158074-7122222074-7122233שיר דקלאורהייטק GIS בע"מ
אמיל זולא 39, קרית אריה, פ"ת 

4951623office@orhitec.com
שילוט

03-938818903-9381968ד.פ המרכז הישראלי לשילוט
רחוב היצירה  6ראש העין ת.ד. 

1469office@shilutcenter.co.il מיקוד 48017
שילוט

שילוטzionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

09-862541009-8624753שרגרף
השיש 22, ת.ד 13635 א.ת 

 yael@saragraph.co.ilקרית אליעזר נתניה
שילוט

שילוט050-431060504-652388804-6404012info@morshilut.co.ilמור שלטי איכות
שילוט052-445303804-6721103yossef.pirsum@gmail.comאסתייוסף פרסום

שילוט03-648233703-5488664rafi@flagandsign.co.ilרפידגל ושלט בע"מ

050-478810104-996648304-9968942עצי חזון בע"מ
hazonwood@gmail.com                           

bonimbahazon@gmail.com
שילוט

שילוט054-525352409-881183909-9512215moni@hayozer.co.ilמוניהיוצר - סדנא לשילוט בע"מ
שילוט053-744195208-852514408-8525146elkayam@elkayam.co.ilבני אלקייםאלקיים סימון כבישים בע"מ
שילוט050-871721908-942244008-9327186michal@imsegev.co.ilמיכל יוסףאי.אם. שגב תעשיות בע"מ

שילוט050-552101104-8641712meidad15@gmail.comאור שלטים

נעמהשלטי הצפון עפולה
משה הושמנד 054-

634381104-652752604-6527526mt346@017.net.il
שילוט

שילוט050-551098864244556420363sksharim@gmail.comשרה אהרוניקשרים שרה אהרוני
שילוטstills.afula@gmail.comעפולה050-460059104-870986204-6526230אוהדסטילס אוהד סבג

שילוט054-246792208-948000008-9366678elidor@015.net.ilבןאלידור 2000
שילוט03-618121103-6181186info@d-g.co.ilדיגיטל גרפיטי

שילוט/שילוט פולט אור050-2050752opal@pilo-esh.co.ilאופל טלקרפילו אש המקורית בע''מ
שילוט (לוחות מודעות)054-595301003-961341503-9529484lesheminfo@gmail.comל.ש.מ מתכות בע"מ

שלטים050-7505121077-31689904-6426442aapirsom@walla.comאיילא.א. שלטים
שלטיםgimik@017.net.ilשרת 36, עפולה052-261073704-652691804-6526918משהגימיק שלטים

050-3079270מרקעים
-03-6240563/03

6275577
ofir@mirkamim.co.ilהאחים מסלויטא 15 ת"א

פרסום שלטים

פרסום שלטיםYossi@maximedia.co.ilאלטלנה 14 ראשל"צ052-340004603-9181500מקסומדיה
פרסום שלטיםaviram@sieim.co.ilבר יהודה 65 נשר ת.ד 050-526028604-8213316438פרסום עלמה

פרסום שלטיםchen@h-zahav.co.ilהחיל וילברג 2  ת"א052-536667003-7609051חוצות זהב בע"מ

050-8844488אינדקס הגליל עו"ד בן חמו אתי
-04-6081608/04

6455005
itai@index-news.co.ilהמלאכה 14 נצרת עלית

פרסום שלטים

050-8844488ברעם פרסום מקורי
-03-7659613/054

3341257
kguy@baram.co.ilהברזל 34 רמת החייל ת"א

פרסום שלטים

פרסום שלטים050-551098864244556420363sksharim@gmail.comשרה אהרוניקשרים שרה אהרוני

תיקים למתגייסים052-859993303-9248999003-9243996Zohar12020@gmail.comחדד זוהרחגור" תיקים +הדפס"
תיקים למתגייסים052-266299403-533343303-5333499gfmount@netvision.net.ilגלעד מאונטיין

afula@rikushet.co.il;haimoyal4444@gmail.comלהעביר למייל של חיים050-712350804-6335262חיים מויאלריקושט עפולה
תיקים למתגייסים

תיקים למתגייסים050-481052204-849227704-8492278eitan@shugon.comאיתןשוגון
תיקים למתגייסים052-7022678073-2595666israelc@chagim.co.ilישראל כהןמודן תיקים

תיקים למתגייסים054-9980778052-4781883072-2740832bollshirtet@gmail.combollshirtet@gmail.comערן שרוןביל שירט בע"מ
תיקים08-869273008-8692733boffice@kalgav.netקל גב

תיקים04-6040035pirat59@redpirate.co.ilשלוחה 3 / 6362*052-5005570יניבהפיראט האדום - קסילו סחר בע"מ

073-231582403-5106070galit@KsharimPlus.comגלית זר בסון 052-2313856קשרים פלוס
תיקים

העתקות אור052-298734704-6568469rnet_ztg@bezeqint.netשלמה ברקוביץצ.ת.ג
העתקות אורgmail.com@052-269041604-64211466421146מבט לצפון מכון העתקות

העתקות אורmichal@hisrael.co.ilח"פ 054-7736733513097782מיכלה.י. העתקות ישראל בע"מ
העתקות אור050-534704504-6522882yirmish@gmail.comירמי

העתקות אור050-521411704-6407655afula1@netvision.net.ilדודי העתקות
העתקות אור072-272282204-8218898nesher@hisrael.co.ilרני 054-6661707מורןהעתקות ישראל חיפה

תיקים למתגייסים

העתקות אור



העתקות אור050-2060842077-8181771copyafula@gmail.comדניי.ד העתקות
העתקות אור073-269000104-8200829zi@hatacot.co.ilציקבוצת העתקות בע"מ

העתקות אור052-841341704-824441404-8258108sarit@dafor2000.co.ilשריתדף אור העתקות

ניהול מערכת לאיתור, סינון וניהול 054-336779104-8533283info@tsunami.co.ilדולב מנכ"לצונמי
"קולות קוראים"

ניהול מערכת לאיתור, סינון וניהול arie@arma.co.il 050-4626050אריה מצליח מנכ"לארמה ניתוח מידע בע"מ
"קולות קוראים"

ניהול מערכת לאיתור, סינון וניהול doronb@atlas.org.il 052-3005533דורון ברכהGet Grants מבית אטלס
"קולות קוראים"

שירותי מוסיקה idanhaysabag@gmail.comDJח"פ 054-2338768301417861עידן חי סבגעידן חי סבג-עידן סבג אירועים

050-5280891djshaypro@gmail.comשי מלכה שי מלכה 
שירותי מוסיקה (DJ ) + שירותי הגברה 

וחוגי דיג'י
הגברה לאירועים054-921105004-6594980pilomusic@walla.comיריב פילופילו הפקות
הגברה לאירועים054-4866370inongatoa6@gmail.comינון גטואהינון גטואה

052-2693159מוטי כפר יהושועמטריקס
 יוכי 052-5805340

04-9531649matrixsound@012.net.ilהמזכירה
הגברה לאירועים

04-6590393galitborus@gmail.com;meir296@netvision.net.ilבני 050-4407370050-2440444גליתמאיר 050-2296234בני מיקס
הגברה לאירועים

הגברה לאירועים052-8645185art-revolution-ltd@hotmail.comוואסיםסאונד רוולושיין
NG Studio050-7667310office@ngstudio.co.ilהגברה לאירועים

DJ MAESTRO - 050-7967632דופיק דימהדופיק דימהmaestrodjs.official@gmail.comהגברה לאירועים
הגברה לאירועים052-4563356ovadyaniv@gmail.comיניב עובדיה
הגברה לאירועים054-7370194yogsound@gmail.comיוגבוי.די סאונד
הגברה לאירועים054-45992776405533meyersound2008@gmail.comמאיר קבלומאיר קבלו
הגברה לאירועים054-666467704-6597722dankol2@walla.co.ilדני ריקון

נווה ג'יבלי
מני

050-7667310נווה ג'יבלי
 נווה 054-7942040

04-6899919menystar1@gmail.com;nave@ngstudio.co.ilג'יבל
הגברה לאירועים

הגברה לאירועיםkochavim@netvision.net.ilירושלים052-8600004077-4929398אמיראמיר בונדק
הגברה לאירועיםitai_dagan1@walla.comאיתיסינקופה

הגברה לאירועים054-9489882tooktook.pro@gmail.comנתןטוק טוק-הפקות
הגברה לאירועים054-2400162077-449201203-9605316uriya32@gmail.comאוריה צדוקאור שיר

052-5118952liorkatabi@gmail.comליאורליאור קעטבי
הגברה לאירועים - קלידן - מלווה זמרים

הגברה לאירועים + מסכי לדdjsyohan@gmail.comנתניה054-7701217יוהן

050-5276294mishelmark2412@gmail.comמישל מארק
הגברה לאירועים לא מתעסקים עם 

מסכי לד
הגברה לאירועים מסכי לד052-233813804-6597533djsexpose@gmail.comאביחי מזלתרים

הגברה ותאורה לאירועיםidanend12@gmail.comעפולה052-8650496עידןעידן אדרי
הגברה ותאורה04-867293604-862022204-8672911office@kilim.org.ilגדי / מיכלקילים חיפה
הגברה ותאורהshay@ledsdoit.co.ilנתניה050-2269633077-9707322077-9707349שישי רואימי

הגברה ותאורה052-3289148/7809-835337309-8351314supersound@012.net.ilמוטי שלמהסופר סאונד הפקות ומופעים 1990 בע"מ
הגברה ותאורהyossi@kolotramim.co.il 054-2179522יוסיקולות רמים

הגברה ותאורה050-4211301hagbara@netvision.net.ilירוןחברת אקשטיין
הגברה ותאורה052-2610060orkol005@gmail.comאמנוןאור קול
הגברה ותאורה + מסכיםorennana@gmail.comעפולה052-2260522אורןנענע

הגברה ותאורה + מסכיםdjzachiclick@gmail.comעפולה050-9250383צחיצחי בן שיטרית
הגברה תאורה + מסכים052-4650402077-4650402077-4650402liorbiton1980@gmail.comליאורנהוראי הפקות

הגברה תאורה ולדים052-656178704-675492704-6754927office@tzlil-haemek.co.ilימי טאוובצליל העמק יזמות בע"מ

dj-rotem - 050-7814449רותם דדוןרותם דדוןdjrotem@gmail.com
הגברה, תאורה ותקליטנים לאירועים

הגברה ותאורה לאירועים+מסכי לדdanixgroup@gmail.comאיתי054-4300338שלומיתדניקס
הגברה ותאורה - גם למגזר הדתי052-8344230ehud324@gmail.comדיג'יי חמו אהוד

הגברה ותאורה + הקרנה050-2027700077-4447976berg.hagbara@gmail.comזהר ברגזזים ברשת בע"מ

מסכי לד052-350349003-518769803-6813866arnon@scannex.netארנוןסקנקס
DSSLED 050-490868008-263323108-6605588שגב כהןדי.אס.אסsegev@sgv.co.ilמסכי לד

מסכי לד04-652751304-6880008leddigital515@gmail.comדיספלי לד דיגיטל
מסכי לד052-8645185art-revolution-ltd@hotmail.comוואסים סלאחסאונד רבולושיין

מסכי לדshay@ledsdoit.co.ilנתניה050-2269633077-9707322077-9707349שישי רואימי
מסכי לד052-52766861-700-70-9000info@topscreen.co.ilערן שאולטופ סקרין

מסכי לדorelsystems@gmail.comנצרת עלית054-7347696אוראל בן ישיווליום
מסכי לד לאירועים ומקרניםdan.daniel170@gmail.comחיפה054-917132304-821711104-6194503דניאל אדרקלין לד החדשה

מקרנים054-9911131edi@keterelectric.co.ilאדי בירןא.י. כתר אלקטריק
העתקת מסך ממקום למקום050-7891911empakm@gmail.comמוטיש.מ.ר מתקנים

העתקת מסך ממקום למקום054-7213178avi@snl-solutions.co.ilאביאס אנד אל סולושיןן

הגברה לאירועים



קריאת מונה מדי מים052-3647245yarum@miltelcom.comירום לוקר מנכ"למילטל תקשורת בע"מ
קריאת מונה מדי מיםarikg@013netvision.co.il 052-3133058ריק גורןחב' סלקום

קריאת מונה מדי מיםshail@arad.co.il 054-3906860שיארד טכנולוגיות בע"מ

רכישת מוצרי הגברה04-867293604-862022204-8672911office@kilim.org.ilגדי / מיכלקילים חיפה
רכישת מוצרי הגברה03-562022003-5621014studio@dandd.co.ilדי.אנד.די בע"מ

רכישת מוצרי הגברה ומקרנים050-210200003-633116603-6331177avi240@gmail.comאבי הרריא.ש  מערכות בע"מ
רכישת מוצרי הגברה03-752752203-7527523service@turtle.co.ilדודוטרטל מערכות
רכישת מוצרי הגברה04-659555004-6526563kleyzemerafula@gmail.comשיכלי זמר עפולה

רכישת מוצרי הגברה ותאורה054-7370194yogsound@gmail.comיוגבוי.די סאונד
רכישת מערכת הגברה077-9300621soundcenter0@gmail.comמרכז הסאונד
next- pro09-7718555אופירofir@next-pro.co.ilרכישת מערכת הגברה

רכישת כלי נגינה03-6124466Wind@Marom-Music.Comמרום פסנתרים
רכישת כלי נגינה052-251887503-9227998recital.pianos@gmail.comשמעוןרסיטל

רכישת כלי נגינה03-682291703-6813285info@halilit.comחלילית סניף ראשי
כלי נגינה04-6426778077-7676733mina@music10.co.ilמינהמוסיקה 10 - כלי נגינה של מינה

כלי מוסיקה והגברה04-6343335kz1@013.net.ilרועיכלי זמר חדרה

052-656178704-675492704-6754927office@tzlil-haemek.co.ilימי טאובצליל העמק יזמות בע"מ
ציוד רמקולים, הגברה וציוד לאירועים

YTS 054-2227497יקיר אטיאסיבוא ושיווקyakir020239829@gmail.comרמקולים ומסכים
פסנתרים,כלי נגינה והגברה054-998894804-620660604-6206607north.piano@gmail.comפטר גרויסמןפסנתרי הצפון

רכישת מורי כלי זמרinfo@kolhamusica.comחיפה04-862442404-8623338חלילית חיפה - קול המוסיקה
רכישת מוצרי מוסיקה ותנועה09-866336409-8663295suzi@motorikid.co.ilגן בתנועה

מגשי פירות / סידורי פירות052-5245154sagich1111@gmail.comשגיא
מגשי פירות / סידורי פירות052-5807473biton14.daniel@gmail.comדניאלאוצר מתוק

מגשי פירות / סידורי פירות054-2165666gilad.luzon@gmail.comגלעד לוזוןהסירה הטרופית
מגשי פירות / סידורי פירות050-5778309bhahri@walla.co.ilשני בחריפרי הגפן

מגשי פירות / סידורי פירות050-7735738kotiel@walla.co.ilקותי שקיר

מימונה מרוקאית050-7501991shula.tubul1@gmail.com;kidmap@bezeqint.netשולהשולה טובול
מימונה מרוקאית054-7696148adifb@walla.co.ilאילת פבלהילולה

מימונה מרוקאיתelinoyk@gmail.comאלינוי 052-5842444שרית 052-5954051פנטזיה במרקש
מימונה מרוקאית050-5600664n0505600664@gmail.comנוריתאגאדיר

050-7990232galitlevy6@gmail.comגליתגלית לוי
קייטרינג והפקת אירועים לעדה 

האתיופית

052-6332130kidide10@gmail.comסנאית
קייטרינג והפקת אירועים לעדה 

האתיופית

053-2736551adiss.alemm@gmail.comאפרתקייטרינג אדיס-עלם
קייטרינג והפקת אירועים לעדה 

האתיופית

054-2662335חווה אלמוהחוויה האתיופית - מרכז גרמאצ'ין
משרד איילת 054-

663414404-6534432 garmachin.center@gmail.com
קייטרינג והפקת אירועים לעדה 

האתיופית

כיבוד לאירועים כשר למהדריןY6403666@013net.netעפולה04-659255004-6527499רימיני
כיבוד לאירועים כשר למהדרין052-89274276490200greg_afula@walla.com;orders@dotish.co.ilדותןקפה גרג
כיבוד לאירועים כשר למהדרין054-316722208-9572335events@canapes.co.ilטלקאפאפ'ס

כיבוד לאירועים כשר למהדריןrazh@hatuka.org.ilבית שאןדרך מוטי פריאל052-571798304-6481223יובלפאפא פיצה
כיבוד לאירועים כשר מהדרין052-892742704-6492000Greg.afula@gmail.comדותןקפה גרג עפולה
כיבוד לאירועים כשר מהדרין054-4866370inongatoa6@gmail.comינון גטואהקפה גרג יוקנעם

כיבוד לאירועים כשר מהדרין050-725192104-6404083Yoeltzaroya@walla.comסיימליקפה קפה קניון עפולה
כיבוד חלבי לאירועים כשר למהדרין052-594047904-8551199yamiz.afula@gmail.comעומרי טליאמיז

054-2329001shalevh770@gmail.comשלושלו לאירועים מיוחדים
כיבוד וקייטרינג לאירועים כשר מהדרין 

חלבי

052-968658604-6400009zohar30192@gmail.comזוהר חמופיצה זוהר
כיבוד וקייטרינג לאירועים כשר מהדרין 

חלבי
מסעדה מהדריןפקס053-938050804-8220002שמואל 050-3480347שמואלבראבו

כריכים+ארוחה בשרית052-5990146Hilalibh68@gmail.comהילההשמינייה
כריכים + ארוחה בשריתoz709364@gmail.comבעלה של אירית052-645575804-640055304-6590492עוזשנקינס
כריכים + ארוחה בשרית קייטרינגפקסרק בפקס054-455288604-642742404-6526778אללוף
כריכים077-4407125shoshobaribi@gmail.comרועישושו
כריכיםErez333373@gmail.comרק בפקס052-282045004-659638504-6596385בקשי

ארוחה בשריתUvalgabay01@walla.comבפקס04-640040104-6522255יובל 052-6709201מסעודה
ארוחה בשרית050-5423443barbor1010@gmail.comאבי מזרחיסטורי

ארוחה בשריתmoshesabag010283@gmail.comעפולה054-6703384משההפינה של ינאי

מגשי פירות/סידורי פירות

קייטרינג והפקת אירועים לעדה האתיופית

כיבוד למהדרין לאירועים

כיבוד לאירועים

קריאת מונה מדי מים

כלי מוסיקה ומוצרי הגברה



ארוחה בשרית קייטרינג050-844648404-652611804-6521185shelik089@gmail.comאייל שליקיטרינג שלי

054-2329489aviya.s123@gmail.comאביה שטריתאביה שטרית

קייטרינג בשרי, דוכני מזון בשרי 
ופרווה, הכנה במקום ואוכל מוכן. 

אספקת ארוחות מוכנות
כיבוד לאירועים050-2230687lirazswisa04@gmail.comלירז סויסהלירז סויסה-קונדיטוריה וסטודיו לאמנות

כיבוד לאירועים050-913138804-7706665keren30977@gmail.comקרןשווארמה השובע
כיבוד לאירועים054-420302704-640-3543jhonewallker@hotmail.comפאדישווארמה בעמק
כיבוד לאירועים053-9367540054-6644784itamaroha@gmail.comאיתמרפלאפל הנשיא

כיבוד לאירועים052-645575804-640055304-6590492oz709364@gmail.comעוזשנקינס
כיבוד לאירועים053-938063204-6961830osher11789@gmail.comהסביח המקורי

כיבוד לאירועים053-944402704-6597550doribelsi123@gmail.comדורוןעחומוסיה
כיבוד לאירועיםdodopri01@gmail.comהנשיא ויצמן 6 עפולה04-6590558פלאפל גולני
כיבוד לאירועים053-944402704-6597550doribelsi123@gmail.comדורוןעחומוסיה

כיבוד לאירועים054-656155304-8126565raed.masarwe@gmail.comראידמאפה נאמן עפולה
כיבוד לאירועים052-2410509077-7702512ramidavid2@gmail.comמאיה דודקונקוק קיטרינג לאירועים

כיבוד לאירועים yakihadida@gmail.com 050-698884304-649233304-6796932יקירולדין
כיבוד לאירועים04-8410132sales@eyalp.co.ilקונדטוריית אייל

כיבוד לאירועים050-6667877ravit.b100@gmail.comרויתרוית מתוקיס
כיבוד לאירועים054-2546330peles0542546330@gmail.comאבי דהןמאפיית ברכת משה עפולה

כיבוד לאירועים050-997780704-6595533gabi31882@gmail.comגבימאפיית גבריאל
כיבוד לאירועים050-691936804-659165904-6790026nashnashfood@gmail.comאלעדנשנש עפולה

כיבוד לאירועים052-376715004-6598933skydorit1@gmail.comדוריתגולדה בחצר (מרחביה)
כיבוד לאירועים050-7650422072-3902688zion@alfonso.co.ilציוןאלפונסו (קצרין)
כיבוד לאירועים052-702100404-6133155neta@maasia.co.ilנטעבוסה (יקנעם)
כיבוד לאירועים + קייטרינג050-553656804-652663304-6597533htvmedia517@gmail.comטוניאן חייםפונדק האושר
אולם אירועיםinfo@atsulat-haemek.co.ilיניבאצולת העמק

04-6597478yafach0@gmail.com;erez.shedo1@gmail.comארז שדו 054-9230000יעקב שדו 054-7744995אולמי פאר בראשית - שדו
קייטרינג

קייטרינג055-8858812lirazk68@gmail.comלירזקייטרינג לירז כתר
קייטרינג052-241050904-8515112ramidavid2@gmail.comמאיהקייטרינג מאיה

מסעדהפקס053-944360604-6401901האחוזה

050-973330304-6528037hiliifergan@outlook.comרחל איפרגןהמאפה הצרפתי
כריכים לאירועים, קייטרינג, כיבוד חלבי

חלביkfirs42@gmail.comמספר נוסף  052-690705904-6526996050-5512949עמית בן מנשהפיצה עידו
חלבי052-3333171076-860856904-6402464eyalwiskus@gmail.comאיילמאפיית קציר

חלבי050-329252904-6493663mealbox1@gmail.com;izraeli.ac@gmail.comדודיקיטרינג יזרעאלי
כיבוד חלבי לאירועים052-582111304-6420201mottiederi277@gmail.comמוטי אדריפאפא פיצה
pico 050-348034704-6966111שמואל ממןפיצהshmuel1maman@gmail.comכיבוד חלבי לאירועים

כיבוד חלבי לאירועים052-6528265mutzrela@gmail.comמשהמוצרלה עפולה
כיבוד חלבי לאירועים054-7872385oranitk@gmail.comאורניתאורניתוש

כיבוד לאירועים כשר חלבי052-375395504-993800804-9890140mambo100@walla.comזיווהקייטרינג ממבו חלבי כשר
קייטרינג גלילי חלבי050-7341551pninit1971@gmail.comפניניתפנינית אירועים וטעמים

מכונות קפה053-369921403-614373703-5783736sales@yazamco.co.il; shai.b@yazamco.co.ilיזמקו

03-6476500אספרסו קלאב
info@espresso-club.co.il;oris@espresso-

club.co.il
מכונות קפה

מכונות קפה052-874796004-6523285avikitri@gmail.comאבי רבינוביץכתרי עפולה
מכונות קפה050-9528740modayan1@walla.co.ilעופרקפה דיין - משה דיין

מכונות קפה054-5778680lani.dery@strauss-group.comלני דריקבוצת שטראוס קפה פרופשנל
FreshCafe - 08-6344934פרש קפהzvika@freshcafe.co.ilמכונות קפה

מערכות מתח נמוך04-847300004-8417781jamesp@lehavot.co.ilלהבות
מערכות מתח נמוך04-6721010shlomo@abo-ltd.co.iשלמה עבו

050-7432685bakshi@orange.net.ilאורנה בקשיבקשי שיווק
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

עדיטונוס
03-5686000\ 03-

6242999tonus@tounos.co.il, adi@tonus.co.il
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

054-246792208-948000008-9366678elidor@015.net.ilבןאלידור 2000
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

054-567624104-6521025t-mag@bezeqint.netסימונהטכנו מאג
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

04-832811104-8328222sales@yakirfreed.co.il יקיר פריד
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

03-6882372office@dangot.comשלוחה 175יהודית / איילדנגוט מחשבים
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים פקסים ומדפסות

מכונות קפה

מערכות מתח נמוך



דנגוט מחשבים
משה בן חמו מנכ"ל 054-

2488448
דפנה אספקה 03-

959721003-959722003-9597219mbh@zilumatic.co.il
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

info@saklab.comת.ד 69 סכנין 054-766269904-674021004-674413630810תאיר קסום סמנכ"ל שיווקסאקלאב ציוד מדעי וטכנולוגי בע"מ
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות

050-526991904-652777604-6527776katuni295@gmail.comישראלסגנון וצליל
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

david@o-me.co.ilהגפן 26, מבשרת ציון052-75002361-700-706-96302-5333193דוד רחמיםאו מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 050-5958796amitdidi932@gmail.comעמיתעמית תשתיות

פקסים ומדפסות

050-893444003-561207903-5610627hely-d@mafil.co.ilחלי דסנרא. נין נון ושות' בע"מ
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות
053-72821103-568400203-6252758droreliyahu@motorolasolutioדרור אליהומוטורולה סולושנס ישראל בע"מ

ns.com
droreliyahu@motorolasolutions.com ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים

פקסים ומדפסות

Yakir02029829@gmail.com 054-2227497יקיריקיר אטיאס
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות

054-7669112admin.cf@gmail.comאלעד אופקאופק מערכות
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

050-686247404-6272574153-46272574boris.bord1@gmail.comרוסלן בוריסרוסלן פתרונות סלולר בע"מ
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

ytek רגבה054-235557604-8733769רונן זינגר סמנכ"ל מכירותוואי-טקronen@ytek.co.il
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

052-4261001073-2880011073-2880022dan@kolmus.co.ilדן רוזנטלאמקה ביט (2002) בע"מ
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

finance@md-com.co.ilח"פ 050-9550545515745040דוד טכטנברגמ.ד.פתרונות תקשורת בע"מ
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

nanushivuk1@gmail.comעפולה052-646594804-6228842יוסימרכז הטונר והדיו
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

liorpinian0@gmail.comח"פ 050-7888425515747830ליאור פיניאןפא"י אור עבודות חשמל בע"מ
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

052-5557333072-2777-77704-6712600doron@selogic.co.ilסלע דורוןסולוג'יק טכנולוגיות בע"מ
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

052-341565703-575225503-5756677doron@nsis.co.ilדורון בן משהנסלס בע"מ
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

ITM04-64656786001428שביט פינקלשטיין
office@itmanage.co.il
shlomi@itmanage.co.il

ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 
פקסים ומדפסות.

074-767129008-915070008-9150701tzafon@hakaveret.co.ilיוסיהכוורת בע"מ
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

052-287436602-571275702-5712748olitec@bezeqint.netשמוליקאוליטק
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות

ytek 052-381479704-8122290מוטי שם טובווי טקmoti@lan-tech.co.il
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות

054-2288177refaelbr@matrix.co.ilרפאל ברויארחברת מטריקס
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות

050-852890204-652833304-6528333marina@rcc.co.ilמרינהאר סי סי
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

053-245559504-659052404-6215468avi@rachum.co.ilאביא. רחום מחשבים
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

052-638711809-956690809-9567154shay.z@lan-tech.co.ilשי זריהןלנטק מערכות ותקשורת בע"מ
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

052-594717103-911300003-9113030yoelm@ness-matach.co.ilיואל מסיקהנס מטח
yoelm@ness-matach.co.il; rotema@ness-

matach.co.il
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

050-6336339technoelsivan@gmail.comסיוןטכנו אל בע"מ
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים 

פקסים ומדפסות.

054-6799098avishag@nsls.co.ilאבישג עטרינסלס ייבוא ושיווק בע"מ

אספקת ציוד תקשורת, ציוד היקפי 
ואספקת ציוד למחשבים פקסים 

ומדפסות, רכש ואספקה של מחשבים 
ושרתים, ציוד תקשורת וביצוע עבודות 

תקשורת מחשבים ותוכנות מדף 
ופיתוח תוכנה.

אספקת ציוד תקשורת, ציוד היקפי 050-5975686dolev@ncr.co.ilדולב חלמישי.א מיטווך ובניו
ואספקת ציוד למחשבים פקסים 

ומדפסות, רכש ואספקה של מחשבים 
ושרתים, ציוד תקשורת וביצוע עבודות 

תקשורת מחשבים ותוכנות מדף 
ופיתוח תוכנה.

054-4561865077-2114010072-2401019info@d-bur.com;yossi@d-bur.comיוסידי-בור בע"מ
ציוד מחשוב לאנשים עם מוגבלויות, 

לקויי ראיה



03-5717148info@dagesh-at.co.il / 052-846556603-731327603-5717146אפידגש טכנולוגיות
ציוד מחשוב לאנשים עם מוגבלויות, 

לקויי ראיה

054-598542403-571413103-6340962office@ltalk.netאיציקלטס טוק
ציוד מחשוב לאנשים עם מוגבלויות, 

לקויי ראיה
ציוד היקפי לסלולר054-466640846402462otofon.afula@gmail.comמאור קיסלסיאוטופון תקשורת מ.מ 2013 בע"מ

YTS 054-2227497יקיר אטיאסיבוא וישיווקyakir02029829@gmail.comציוד היקפי למחשבים וסלולר

mery@siltech.co.ilיבנה055-664638303-950998703-9509986מרי דהןסילטק פתרונות בע"מ
רכש ואספקת ציוד למחשבים פקסים 

ומדפסות

052-811340603-928212rafaelc@taldor.co.ilרפי כהןטלדור מערכות מחשוב בע"מ
מערכות מחשוב / בקרי מים / מוני מים

מצלמות, טאבלטים גאדג'טים549911131edi@keterelectric.co.ilאדי בירןא.י. כתר אלקטריק

050-3043254076-5614463076-5014032yonas@bezeqint.co.ilשהם יונהבזק בינלאומי
מחשבים ומצלמות פקסים ומכונות 

צילום
מדפסות052-4470882adi.maor@yazamco.co.ilעדי מאוריזמקו

מכונות צילום ומדפסות054-980992902-581114402-5823233elip@technoel.co.ilאלי פרגומיניקטכנו-אל  - פתרונות הדפסה מתקדמים
C.S.P 053-524546403-9222444סי.אס.פיoffice@csp7.netמחשבים מצלמות מסכים

AV MASTERS 053-8881238רוני טביאב מסטארroni@av-masters.co.ilמחשבים מצלמות מסכים
greenware technologies 054-4777179שלומי בן יעישגרין וואר טכנולוגיותshlomib@greenware.co.ilמחשבים מצלמות מסכים

מחשבים מצלמות מסכים052-638711809-956690809-9567154shay.z@lan-tech.co.ilשי זריהןלנטק מערכות ותקשורת בע"מ
מחשבים מצלמות מסכים052-5593030herzelp@atlantuc.co.ilהרצלאטלנטיק

התקנה ואחזקת מצלמותinfo@printec.co.ilהגר"א 14 חולון052-778800503-651140603-5011280יואל יעקובובפרינטק מיכון משרדי בע"מ
התקנה ואחזקת מצלמותdeshe10.co.il@04-652135504-6527522510שמואל 050-7959392שושיקשר העמקים בע"מ

התקנה ואחזקת מצלמות050-887026904-657863004-6566326tal@moked007.co.ilטלמוקד 007 שירותי בקרה ממוחשבים בע"מ
התקנה ואחזקת מצלמות050-5557829077-7151000077-5171002mati@migun102.comמתי בורשטייןא.ר תעשיות מיגון אש

התקנה ואחזקת מצלמות053-72821103-568400203-6252758droreliyahu@motorolasolutions.comדרור אליהומוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
התקנה ואחזקת מצלמות054-326077804-659558804-6526482pitronix@gmail.comפיני ראובןפיתרוניקס

התקנה ואחזקת מצלמות054-7669112admin.cf@gmail.comאלעד אופקאופק מערכות
התקנה ואחזקת מצלמות052-449012803-639223303-6392211tamim@sbisrael.co.ilתמי מאירסקבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ
התקנה ואחזקת מצלמותdavid@o-me.co.ilהגפן 26, מבשרת ציון052-53331931-700-706-96302-5333193דוד רחמיםאו מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ

התקנה ואחזקת מצלמות054-246792208-948000008-9366678elidor@015.net.ilבןאלידור 2000
התקנה ואחזקת מצלמותahuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881ירוןי.א פרוייקטים

התקנה ואחזקת מצלמות050-2440220kfirdidi@gmail.comכפיר דידידידי מערכות ופיקוח
תחזוקת מצלמות073-244764903-9216491shiraa@efcon.co.ilשירהאפקון
תחזוקת מצלמות03-934888303-9307574rachel@shamrad.co.ilשלוחה 2018רחל 052-3542671שמרד

כסאות במה אודיטריום052-586702404-65462666541582zamirrd@bezeqint.netזמיר על הגג
כסאות במה אודיטריום09-743778109-7437780irit@marketwise.co.ilמרקט וויז

כסאות במה אודיטריום050-9944857ramaltd1@gmail.comמוחמד אגבריהראמא לוגיסטיקה בע"מ
כסאות במה אודיטריום050-955740909-891956009-8912348raksport08@gmail.comתעשיות רק לספורט בע"מ
כסאות במה אודיטריום08-672284008-6722833office@dortec.co.ilדור טק א.(ריהוט) בע"מ

כסאות במה אודיטריום52690629008-943076508-9430765dzuragr@013net.netדורון צור
כסאות במה אודיטריום99694449965375office@trm.co.ilטי.אר. אמ ריהוט בע"מ

כסאות במה אודיטריום054-4919018074-7808466074-7808280atara@g-il.comעטרה כרמוןמגן לי
כסאות במה אודיטריום63733336371199itay@ds-ltd.co.ilד.ס הרכבות בע"מ

ריפוד כסאות במה אודיטריוםoffice@ben-yascov.comח"פ 054-7720142054486873אסף בן יעקבבן יעקב הדבקות והטבעות

בילהפוטופילם ת"א
 שלוחה 03-5162240

bila@fotofilm.co.ilת"א101/10003-5103770
ציוד צילום

ציוד צילוםhaifa@4h.co.ilחיפה04-911111104-8215008קוביקאמרה חיפה
ציוד צילום sales@jugend.co.ilת"א03-796900003-5107008אחים יוגנד ת"א

ציוד צילום050-904580503-904580503-9348587video@video.org.ilרואים עולם צילום ואלקטרוניקה בע"מ

052-283273304-642076604-6420766galnoaa@gmail.comאבי אטיאסגל נוע
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

054-7669112admin.cf@gmail.comאלעד אופקאופק מערכות
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

052-632000903-373016403-3730148oleg@grand-tech.co.ilגראנד טק בע"מ
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

052-9277048avismadar@gmail.comאביגדורסמדר אלקטרוניקה
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

t&m 054-6929207שי בן שבתטי אנד אםMoked.Kfir@tmprotection.co.il
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

053-60008086400010rotita4@walla.co.ilיורם לוימוקד אבטחה צפון
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

052-5499611077-4201204077-3300997ymmsec@gmail.comשוקרון רזי.מ.מ גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

תחזוקת מצלמות

כסאות במה אודיטריום

ציוד צילום

התקנת ואחזקת מצלמות ומערכות גילוי אש



050-8883029asafzr@bezeqint.netיוסי זריהןאסף מערכות
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

053-556830004-689669704-6896697amakav@walla.co.ilחופי שוקרוןהמעקב
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

052-75002361-700-706-96302-5333193david@o-me.co.ilדוד רחמיםאו-מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

074-767129008-915070008-9150701tzafon@hakaveret.co.ilיוסיהכוורת בע"מ
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

053-771955704-642411104-6593827swsltd@bezeqint.netאבנר אטיאסש.א.ש.שרותי אבטחה
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

zivayo@bezeq.co.ilבזק סטור
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

052-287436602-571275702-5712748olitec@bezeqint.netשמוליקאוליטק
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

050-4577786dor_coh@bezeqint.netדודידודי - דור תקשורת
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

058-650976803-558122603-5586768arik@aminfire.comאריק ליברמןאמין הנדסת אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

6070806tz.peleg@gmail.comהפרסה 5 עפולה054-4978278צור פלגצור פרוייקטים
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

tamim@sbisrael.co.ilתל אביב03-639223303-6392211דוד לוי מנכ"לש.ב שמירה ובטחון בע"מ
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

מצלמות אבטחה052-4342493shlomid@anteco.co.ilשלומי דאוניס
מצלמות אבטחהuria@erco.co.ilהחשמל 10, עפולה054-2299108073-2020716073-2020717אורי אהרוניארכה תקשורת בע"מ

מצלמות LPR, מערכת 052-522447904-811418104-8114181migvan.solutions@gmail.comRFIDשלומימגוון פתרונות חכמות בע"מ
מצלמות וטכנולוגיות מיגוןyosi.nachum@g1-group.comעפולה052-353434904-6595766073-2930739יוסי נחוםג'י.פור.אס טכנולוגיות מיגון

מצלמות ואינטרקוםs.l091260@gmail.comטבריה052-839884404-672001104-6725704סמי לויא.ס. לוי שיווק חשמל
מצלמות ואינטרקום050-3043254076-5614463076-5014032yonas@bezeqint.co.ilשהם יונהבזק בינלאומי
מצלמות ואינטרקום053-777070465911746520422nivpais@gmail.comניב הפקותניב הפקות

 052-335917504-8453039uri_kol1@walla.comאורי בן חמואורי קול
מצלמות ואינטרקום ומערכת גילוי אש

ytek 052-6387118שי זריהןווי טקshay@ytek.co.il;ronen@ytek.co.il
מצלמות ואינטרקום ומערכת גילוי אש

-052-594717103-911300003-9113030yoelm@ness-matach.co.il; rotema@nessיואל מסיקהנס מטח
matach.co.il

מחשבים ומצלמות פקסים ומכונות 
צילום

050-633052403-976732803-9767333elis@one1.co.ilאליוואן שילוב מערכות בע"מ
מחשבים ומצלמות פקסים ומכונות 

צילום
מוצרי תקשורת050-7432685bakshi@orange.net.ilאורנה בקשיבקשי שיווק
ציוד תקשורת054-326077804-659558804-6526482pitronix@gmail.comפיני ראובןפיתרוניקס

ציוד תקשורתinfo@printec.co.ilהגר"א 14 חולון052-778800503-651140603-5011280יואל יעקובובפרינטק מיכון משרדי בע"מ
ציוד תקשורת050-526991904-652777604-6527776katuni295@gmail.comישראלסגנון וצליל

ציוד תקשורת ומכשירי קשרboaz.stern@motorolasolutions.com מנהל אזור צפון052-726336603-5684002בועז שטרןמוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
ציוד תקשורת ומכשירי קשרrachamkinyuval@gmail.comרחמקין יובלהאיש הירוק

ציוד תקשורת ומכשירי קשר03-573332203-5732434info@ramid.co.ilרמיד שרותי אלקטרוניקה בע"מ
ציוד תקשורת ומכשירי קשר050-444732303-624708003-6362673haya@arrowmid.comאוריארומיד

ציוד תקשורת ומכשירי קשר050-4447320israelbiton@arrowmid.comישראל ביטוןאירומיד קשר אלחותי בע"מ
ציוד תקשורת ומכשירי קשר052-4544448nirzi@yehuda-tal.comניר זינגריהודה טל תקשורת

אספקת ציוד תקשורתmery@siltech.co.ilיבנה055-664638303-950998703-9509986מרי דהןסילטק פתרונות בע"מ
אספקה וביצוע ציוד תקשורתdavid@o-me.co.ilהגפן 26, מבשרת ציון052-75002361-700-706-96302-5333193דוד רחמיםאו מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ

אספקה וביצוע ציוד תקשורת053-72821103-568400203-6252758droreliyahu@motorolasolutions.comדרור אליהומוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
אספקה וביצוע ציוד תקשורת054-7669112admin.cf@gmail.comאלעד אופקאופק מערכות

ביצוע עבודות תקשורתshlomo@saalto.co.ilעמק חפר054-333377704-634411104-6344999שלמהחשמל ותקשורת
ביצוע עבודות תקשורת050-2440220kfirdidi@gmail.comכפיר דידידידי מערכות ופיקוח

ביצוע עבודות תקשורת054-4888963170070970709-8844546meirav@ben-security.co.ilמירב פינטובן בטחון

050-627426504-6253707roni-su@zahav.net.ilרונירוני סודאי
ביצוע עבודות תקשורת, טלוויזיה 

במעגל סגור

054-326077804-659558804-6526482pitronix@gmail.comפיני ראובןפיתרוניקס
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע 

עבודות תקשורת מחשבים

052-7669112admin.cf@gmail.comאלעד אופקאופק מערכות
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע 

עבודות תקשורת מחשבים

054-242996903-638931703-6382539maorl@bdo.co.il; keren-orl@bdo.co.ilקרן אור נגרזיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע 

עבודות תקשורת מחשבים

052-632000903-373016403-3730148oleg@grand-tech.co.ilגראנד טק בע"מ
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע 

עבודות תקשורת מחשבים

052-638711809-956690809-9567154shay.z@lan-tech.co.ilשי זריהןלנטק מערכות ותקשורת בע"מ
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע 

עבודות תקשורת מחשבים



054-569983809-863397003-7537801haimh@girit.co.ilחיים חןגירית מערכות בקרה ותקשורת בע"מ
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע 

עבודות תקשורת מחשבים

050-627426504-6253707roni-su@zahav.net.ilרונירוני סודאי
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע 

עבודות תקשורת מחשבים

info@saklab.comת.ד 69 סכנין 054-766269904-674021004-674413630810תאיר קסום סמנכ"ל שיווקסאקלאב ציוד מדעי וטכנולוגי בע"מ

רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע 
עבודות תקשורת מחשבים, רכש 

ואספקה של מחשבים ושרתים

054-246792208-948000008-9366678elidor@015.net.ilבןאלידור 2000

רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע 
עבודות תקשורת מחשבים, תוכנות 

מדף ופיתוח תוכנה

074-767129008-915070008-9150701tzafon@hakaveret.co.ilיוסיהכוורת בע"מ

רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע 
עבודות תקשורת מחשבים, תוכנות 

מדף ופיתוח תוכנה
רכש ואספקה של מחשבים ושרתים054-242996903-638931703-6382539maorl@bdo.co.il; keren-orl@bdo.co.ilקרן אור נגרזיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

רכש ואספקה של מחשבים ושרתים050-893444003-561207903-5610627hely-d@mafil.co.ilחלי דסנרא. נין נון ושות' בע"מ

052-778800503-651140603-5011280יואל יעקובובפרינטק מיכון משרדי בע"מ
הגר"א 14 חולון

info@printec.co.il

רכש ואספקת מחשבים, שרתים וציוד 
תקשורת וביצוע עבודות תקשורת 

מחשבים

052-3850389afulanow@gimal.comליכט ירוןליכט ירון יצחק
אספקת ציוד תקשורת וביצוע עבודות 

תקשורת
מכונות צילום052-4470882adi.maor@yazamco.co.ilעדי מאוריזמקו

מערכות גילוי אש052-54996111077-4201204077-3300997ymmsec@gmail.comרזי.מ.מ מעכת אבטחה
תוכנות מחשב054-2082226lena@soft-master.comלנהסופט מאסטר בע"מ

052-75002361-700-706-96302-5333193דוד רחמיםאו מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ
הגפן 26, מבשרת ציון

david@o-me.co.il

רכש ואספקה של מחשבים ושרתים, 
ציוד תקשורת וביצוע עבודות תקשורת 

למחשבים
תקשורת חשמל054-984777404-858199004-8576888d.v.shila@gmail.comדוד ונונוד.ו שילה בע"מ

מערכות אינטרקום ומידעkhaled@sigmanet.co.ilנצרת054-688500404-645511404-6468084חאלד בסול מנכ"לסיגמא מערכות מידע
קו תמסורת וסלולר052-36666661LEEMORMU@cellcom.co.ilלימור מועלםסלקום

קו תמסורת050-686247404-6272574153-46272574boris.bord1@gmail.comרוסלן פתרונות סלולר בע"מ
קו תמסורת050-6777161zoharza@bezeq.co.ilזהר זכאיבזק

קו תמסורת054-4815174yossi.binyamin@orange.co.ilיוסי בנימיןפרטנר

050-627426504-6253707roni-su@zahav.net.ilרונירוני סודאי
ייעוץ ביטחון ואבטחה ומצלמות אבטחה

054-326077804-659558804-6526482pitronix@gmail.comפיני ראובןפיתרוניקס
התקנה ואספקת מערכות כריזה 

ואזעקה

deshe10.co.il@04-652135504-6527522510שמואל 050-7959392שושיקשר העמקים בע"מ
התקנה ואספקת מערכות כריזה 

ואזעקה
התקנה ואספקת מערכות כריזה 050-5958796amitdidi932@gmail.comעמיתעמית תשתיות

ואזעקה

050-5557829077-7151000077-5171002mati@migun102.comמתי בורשטייןא.ר תעשיות מיגון אש
התקנה ואספקת מערכות כריזה 

ואזעקה

054-7669112admin.cf@gmail.comאלעד אופקאופק מערכות
התקנה ואספקת מערכות כריזה 

ואזעקה
התקנה ואספקת מערכות כריזה 053-72821103-568400203-6252758droreliyahu@motorolasolutions.comדרור אליהומוטורולה סולושנס ישראל בע"מ

ואזעקה

050-887026904-657863004-6566326tal@moked007.co.ilטלמוקד 007 שירותי בקרה ממוחשבים בע"מ
התקנה ואספקת מערכות כריזה 

ואזעקה

052-9277048avismadar@gmail.comסמדר אלקטרוניקה
התקנה ואספקת מערכות כריזה 

ואזעקה

052-632000903-373016403-3730148oleg@grand-tech.co.ilגראנד טק בע"מ
התקנה ואספקת מערכות כריזה 

ואזעקה

050-627426504-6253707roni-su@zahav.net.ilרונירוני סודאי
התקנה ואספקת מערכות כריזה 

ואזעקה

050-462166004-648088104-6480881Ahuvim@gmail.comיריןי.א פרויקטים
התקנת ואספקת מערכות כריזה 

ואזעקה

052-2989062kolrm97@gmail.comשמואל בוכריסקולרם
התקנת ואספקת מערכות כריזה 

ואזעקה

k-e@kerenesh.co.ilבת ים052-267400703-551704803-5528185חנןקרן אש
התקנת ואספקת מערכות כריזה 

ואזעקה

054-242996903-638931703-6382539maorl@bdo.co.il; keren-orl@bdo.co.ilקרן אור נגרזיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ
רכש ואספקת תוכנות מדף ופיתוח 

תוכנה

050-893444003-561207903-5610627hely-d@mafil.co.ilחלי דסנרא. נין נון ושות' בע"מ
רכש ואספקת תוכנות מדף (בלי פיתוח 

תוכנה)

רכש ואספקת תוכנות מדף ופיתוח תוכנה

מערכת מוקד עירוני

התקנה ואספקת מערכות כריזה ואזעקה



מערכת מוקד עירוני052-9258360omerzaid@map-it.co.ilעומר זייד
מערכת מוקד עירוני054-567710103-6345283moshe_cohen@syata.co.ilמשה כהןחברת סיאטא

My city04-8111434info@my-city.co.ilמערכת מוקד עירוני
CRMC 058-7575275דוריתחברתdorit@crmc.co.ilמערכת מוקד עירוני

דיגיטיילס- ייעוץ ושיווק דיגיטל בע"מ
054-2300408yahavs123@gmail.comיהב אלגם

יהול שיווק דיגיטלי במדיה החברתית

ס.א פריזמה קידום ופרסום בע"מ
054-6303310yanivjs@seprism.comיניב שדה

יהול שיווק דיגיטלי במדיה החברתית

050-6205335ahikam77@gmail.comאחיקםאחי מדיה בע"מ
יהול שיווק דיגיטלי במדיה החברתית

052-7950849levmednik@gmail.comלב
יהול שיווק דיגיטלי במדיה החברתית

ספקי אינטרנט052-3850389afulanow@gimal.comליכט ירוןליכט ירון יצחק

רישוי מוצרי מיקרוסופט054-5691650mayac@getter.co.ilמאיה כהןגטר טק בע"מ

הכנת תיקי שטח050-627426504-6253707roni-su@zahav.net.ilרונירוני סודאי

הפעלת מעונות יום02-6335286e@neot-mrgalit.co.ilאסתר צ'סטרנאות מרגלית
הפעלת מעונות יוםe0504155568@gmail.comאתי חזיזההרבצת התורה

הפעלת מעונות יום054-453049904-642174804-6591873ilanapinto@naamat.org.ilאילנה פינטונעמת
הפעלת מעונות יום052-423952403-6179216vered@emunah.co.ilורד דומברוביץאמונה

הפעלת מעונות יום02-626887802-6268844figit@ganimm.co.il;sarar@ganimm.co.ilפייגי טבק + שריבית יעקב
הפעלת מעונות יום055-9383652eitan@govo.co.ilאיתן עמיתיאיתן עמיתי

הפעלת מעונות יום050-4126767enativ.com@9910256נתן ק.
הפעלת מעונות יום08-939032808-9452098lishka@emili.co.ilויקי ויינשטייןאמילי חממה לקטנטנים
הפעלת מעונות יום054-7992444shalhevet7371@gmail.comחיים מנחםעמותת שלהבת עילאי

הפעלת מעונות יום03-692376903-6923777ravitt@wizo.orgרוית טל זימורויצו
הפעלת מעונות יום054-4455576israel03397@gmail.comישראל רווחבני אור

בן חור יוסף
052-3741070 ,050-

7210091
04-6750070, 04-

ben-hur@013.net.ilנווה עובד ת.ד. 56 פוריה 675075404-675007015210
קבלני חשמל

קבלני חשמלyosefehandasa@gmail.comרח' העליה 48 עפולה052-253559165276816591113יוספי הנדסה בע"מ
קבלני חשמלmoti11221@gmail.comרח' נילי 12 עפולה050-319925204-6598887אלגבסי מוטי

052-849949204-655677804-6555611אחים סרהנגי בע"מ
רח' עירית 16 ת.ד. 776 נצרת 

sarhangi@zahav.net.ilעלית
קבלני חשמל

ש.א.א. תקשורת בע"מ
 אלי 054-3333774

info@saaltd.co.ilעמק חפר 78 41 ,עמק-חפר04-634411104-6344999פחימה
קבלני חשמל

קבלני חשמל050-58766256492666orenz1964@gmail.comאורן זריהן
קבלני חשמלliorpinian0@gmail.comח"פ 050-7888425515747830ליאור פיניאןפא"י אור עבודות חשמל בע"מ

קבלני חשמל04-649293504-6492434kalinashlomi@gmail.comקלינה אליעזר ובניו
קבלני חשמל04-653116404-6532772cbdltd@walla.co.ilכהן את בן-דוד

קבלני חשמל04-648112804-6480130yinon.raav@gmail.comרהב
קבלני חשמל050-5370374herzeldadon@gmail.comהרצל דדון - חשמל ירדן

קבלני חשמלdgilad@dgilad.co.ilד. גילעד
עבודות חשמל ובניין050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות

עבודות חשמל, תאורת רחוב ובניין050-2440220kfirdidi@gmail.comכפיר דידידידי מערכות ופיקוח

054-2626285hili.gal.engineers@gmail.comהילי בליזובסקיציון גל 
ייעוץ ותכנון חשמל ואנרגיה 

סולארית,התייעלות אנרגטית

ayoubsafety@gmail.com בטיחות ברמה  
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות 

מוסדות חינוך וציבור

sfy.betihut@gmail.com   050-3021347שרון לביאשפי בטיחות ואיכות
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות 

מוסדות חינוך וציבור

eli_pais@walla.co.il; nivpais@gmail.com 050-3199372אלי פייסאלי וניב פייס
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות 

מוסדות חינוך וציבור

מוזי בוטון
sales@mozi.co.il ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות

מוסדות חינוך וציבור

info@shemersafety.co.ilשמר בטיחות
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות 

מוסדות חינוך וציבור

haim@absafety.co.il א.ב בטיחות
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות 

מוסדות חינוך וציבור

shay2900@gmail.com שי אוחנה בטיחות
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות 

מוסדות חינוך וציבור

קבלני חשמל

רישוי מוצרי מיקרוסופט

הכנת תיקי שטח

הפעלת מעונות יום



hb@hb-safety.co.il ה.ב. בטיחות
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות 

מוסדות חינוך וציבור

shealti@netvision.net.il ש.צ. בטיחות
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות 

מוסדות חינוך וציבור

04-8121961/304-6996679סער מהנדסים
שרח שלום שרעבי 7 ת.ד. 8415 

saar@saar-eng.comחיפה
חשמלאי + מתכנן תאורה

03-578949903-5789498ג.ב. מהנדסים בע"מ
רח' ברוך הירש 30 בני ברק 

51202gb_varda@netvision.net.il
חשמלאי + מתכנן תאורה

052-819725004-656852004-6576425קשר זיו הנדסה
רח' לולב 9/7 ת.ד. 15139 נצרת 

kesherziv@gmail.comעלית 17511
חשמלאי + מתכנן תאורה

חשמלאי + מתכנן תאורה09-745105009-7431478as02@012.net.ilשרעבי עמוס
חשמלאי + מתכנן תאורהdansharon@dansharon.co.ilבהמלצת אשרת בראון04-833447404-8336420דן שרון

חשמלאי0522-85026504-8739070avshalom@a-avshalom.comא.א מהנדסים
חשמלאי050-5958796amitdidi932@gmail.comעמיתעמית תשתיות

חשמלאיgrinberg.shterenglaz@gmail.comכספרי 25 חיפה 052-348860604-825860304-824487934677משרד גניברג שטרנגלז (דובי)
חשמלאיet.lawservices@gmail.comיגיע כפיים 12 פ"ת03-5597321שלוחה 3 052-559732003-5597320לילך אדריא.ט שרותים משפטיים בע"מ

050-523275704-646156304-6452750ענאן בטחיש
רח' פאולוס השישי 67 ת.ד. 

50141info@bathish.info נצרת 16160
חשמלאי

חשמלאי050-5414243077-440102004-8223377y.abraham@netvision.net.ilיוסף אברהם
חשמלאיvictor@ramor.co.ilפרוספור שור 14, תל אביב.03-605217003-5442737ויקטור 050-5326294רם-אור

054-4780376פלץ ורוניקה תכנון ויעוץ חשמל
כבר לא עובד אצל ערן דוכן. 

veronikafa@gmail.comפתחה משרד עצמאי
חשמלאי

052-327429504-657592004-6575921א.ד הנדסת חשמל 
לא לשלוח אליהם יותר - ע"פ 

office@od-eng.comישראל
חשמלאי

חשמלאי 054-535555009-962909009-9629000kobi@teichman-co.comטייכמן רוזנטל 
חשמלאיmoti@argamaneng.co.ilטל מנשה 6, חיננית050-677986604-8229229מוטי אלקובי , מנהל ארגמן חשמל  תאורה ותקשורת

0522-215621אינג' אורי אברהמי
רחוב ריינס 30 פתח תקוה 

49382uri77@zahav.net.il
חשמלאי

חשמלאיhadas-bm@zahav.net.ilהדס ביקורת
חשמלאיyosishemer1@gmail.comיוסי שמר

חשמלאי052-8755666menisegall@gmail.comשינדלר אלקטריק- מני סגל
חשמלאי505264448kleinomer@walla.comאיציק קליין
חשמלאיzy_elect@012.net.ilיורם זגורי

חשמלאיpmds@bezeqint.netהמכון לניתור בלאי
חשמלאי050-4577786dor_coh@bezeqint.netדודידודי - דור תקשורת

חשמלאי6070806tz.peleg@gmail.comהפרסה 5 עפולה054-4978278צור פלגצור פרוייקטים
חשמלאי6492666orenz1964@gmail.comבאמצעות הפקס050-5876625אורן זריהן

חשמלאי07-3213585abir13elc@gmail.comאביר חשמלמאיר אלמלם
חשמלאי072-3249634yonip_q@yahoo.comרן אלנהורןא.א. רן

חשמלאי050-31992526595569moti11221@gmail.comמוטי אלגבסי
חשמלאי050-9151544ynahman01@walla.co.ilירון נחמן
חשמלאי050-523907109-887911109-8879222vered@cohenb.co.ilבניבני כהן

חשמלאי050-5268007kalinashlomi@gmail.comשלומי קלינה
חשמלאי050-572740704-611020604-6378643khaled4build@gmail.comאגבאריה חאלדא.ח.חאלד לבנייה בע"מ

052-6016513tsisraeld@gmail.comישראל טל
חשמלאי - בודק חשמל סוג 2 - בדיקת 

מתקני חשמל עד 250 אמפר
חשמלאי בנייןshemi@yazamoot.co.ilזכרון יעקב050-3311026077-432380304-6293126שובלשובל שמי יזמות ובנייה

טכנאי מוצרי חשמל050-532271504-659622704-6596013haim6596@walla.co.ilחיים הדר - אל חי
טכנאי מוצרי חשמלבפקס050-744393704-652698204-6526982שרותי עוז

שירותי תכנון חשמל ותקשרות054-307176004-991344604-9919150ouriel@sw-eng.ilאוריאל בן שמעוןסלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ
שירותי תכנון חשמל ותקשרות054-984777404-858199004-8576888d.v.shila@gmail.comדוד ונונוד.ו שילה בע"מ

בדיקות חשמל מבנים ציבורייםkleinomet@walla.comעפולה050-526444804-659106104-6521078יצחק קלייןי. קליין ובניו בע"מ

efyosef56@gmail.comקרית טבעון054-6445156יוסף אפרים
בדיקה ומתן אישורי תקינות ללוחות 

חשמל, מערכת ההארכה
יועץ ומתכנן תאורה054-943606009-7947675netanel@klein-ld.comנתנאל קליין

מתכנני תאורה050-6402893office-legalvis@partner.net.ilגלביס - יעוץ, ליווי, תכנון
יצור לוחות חשמלshlomo@saaltd.co.ilעמק חפר054-333377704-634411104-6344999שלמהחשמל ותקשורת

 יצור לוחות חשמל050-2440220kfirdidi@gmail.comכפיר דידידידי מערכות ופיקוח
עבודות חשמלherzekdadow@gmail.comעפולה050-537037404-6425025הרצלירדן עבודות חשמל

עבודות חשמל050-572740704-611020604-6378643khaled4build@gmail.comאגבאריה חאלדא.ח.חאלד לבנייה בע"מ
עבודות חשמל ותאורת רחובahuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881ירוןי.א פרויקטים

עבודות חשמל ותאורת רחוב052-5102307kodler55@gmail.comדוד קודלרא.נ דריכת מבנים חיזוק ושיקום מבנים
עבודות חשמל ותאורת רחוב050-5958796amitdidi932@gmail.comעמיתעמית תשתיות

motti@olympialighting.comרמת השרון4703042   052-8081020מוטי הרשליקבי'ץאולימפיה תעשיות בע"מ
תאורת רחוב, אולמות, מפעלים ותאורה 

סולארית.

חשמלאי + מתכנן תאורה

מדידות קרינה



מדידות קרינה09-7400040galit@galit.co.ilגלית חברה לאיכות הסביבה
מדידות קרינה04-6338030service@dgsm.co.ilדגש מדידות הנדסה וייעוץ בע"מ

מדידות קרינה09-9736505info@monotech.co.ilמונו טק
מדידות קרינה054-321171303-552006603-5520066shiran@dolevltd.co.ilשירןדולב

מדידות קרינה052-837676803-5214626asafkrem@netvision.net.ilאסף קרמר מנכ"לא.א. מערכות מידע וניהול משאבים
מדידות קרינה052-8755666052-8755666menisegall@gmail.comמני סגל בדיקות קרינה ומיגון

מדידות קרינה03-525003803-6203034moked@malraz.org.ilמל"ז
מדידות קרינהמבקש להעביר לו בפקס050-278822003-9618655יהודה קראוס

מדידות קרינה03-644448603-9442233avuad@life-saver.co.ilאביעדלייף סייבר פתרונות קרינה בע"מ
מדידות קרינה03-776293503-616934menachema@taldor.co.ilטלדור

מדידות קרינהkleinomet@walla.comעפולה050-526444804-659106104-6521078יצחק קלייןי. קליין ובניו בע"מ

הובלותgmail.com@6863277אביהובלות אבי עפולה
הובלות052-2428824golanhadad55@gmail.comגולןגולן חדד

הובלות053-5205893moving.y.s@gmail.comי.ש מובינג
הובלות696515104-6965252yoav_7171@wallh.co.il--050-2020435004תופיק טאהא בע"מ

הובלות077-3228556077-2017790reutshuv@gmail.com;elroi@goren-bro.comרעות 050-5745202אלרואי 0524701005רוני גורן שינוע יבשתי בע"מ
הובלות050-5966070moving.y.s@gmail.com  moving.y.s@gmail.comי.ש מובינג

הובלות053-4427356benatia85@gmail.com  benatia85@gmail.comבן עטיה הובלות
הובלותhana@tapuz-moving.co.ilרמלה1800222440תפוז

הובלותrauven12345@gmail.comאזור052-3437452ראובן עג'מי
הובלותmnatasha@bezeqint.netאלכסהובלות אלכס

הובלות050-53022036526248momi6801@gmail.comמומיהובלות כחול לבן
הובלותbenziondd@gmail.comגולומב 28, עכו052-5420453 בן ציוןבן ציון הובלות
הובלה ואריזה050-6572399ilan11701@walla.comאילןהובלות אוראל
הובלה ואריזהgmail.com@1-700-077-0766863277ימיתאבי הובלות

050-200752003-537450503-6213910יהודית סרורא.ס.לב הובלות ואחסנה בע"מ
לוינסקי 108 ת"א ת.ד 59099 

info@hovalot.co.ilמיקוד 6699001
הובלה אריזה ואחסנה

050-9116431077-9122828ברקהרמות העמק
baraktamam80@gmail.com;tamamyasmin@gm

ail.com
הובלות + מנוף סל הובלות

הובלות מנוף כף שופלreutshedo@gmail.comעפולה050-928281804-659592104-6590669רעותמרזבית צפון
שרותי הובלה052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

שרותי הובלהzionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

052-5597320לילך אדריא.ט שרותים משפטיים בע"מ
 שלוחה 03-5597320

et.lawservices@gmail.comיגיע כפיים 12 פ"ת303-5597321
שירותי הובלה+ מנוף הרמה

שרותי מנוף עם סל הרמה050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
שרותי מנוף עם סל הרמה052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

שרותי מנוף עם סל הרמהzionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
אחז
קות

 
לעד

 
052-5965960amos@laadsd.comvered@cohenb.co.ilעמוסס.ד

מנוף סל אדם

מנוף תקרה + רצפתי052-258495303-925403203-9249977shlomital@medtechnica.co.ilשלומי טלמדטכניקה בע"מ
מנוף סל052-6536114/3gozemumche@gmail.comשאול זכרי

מנוף סל050-520951804-639622304-6396736shahal81@013net.netשאול אזולאי

Haimguakil7392037@gmail.comעפולה052-5900206077-5250501חיים גוקילחיים קלים
הובלה  + מנוף הרמה + מנוף סל אדם

052-277715603-9191969hertzanu4@gmail.comhertzanu4@gmail.comלירוןהרצנו מנופים בע"מ
הובלה  + מנוף הרמה + מנוף סל אדם

מנחםא. פרץ שיווק אספקה טכנית
052-3566446/04-
6526689a.peretz10@walla.com

חשמל ותאורה

חומרי חשמל ותאורה / רחוב  info@s-s-s.co.ilח.פ. 053-2223222073-7278889515199958אס.אס.אס סמארט סולושין בע"מ
חומרי חשמל ותאורה / רחוב050-440636308-3731501enbar@polakowski-group.co.ilענברפולקובסקי בנייה והנדסה בע"מ

חומרי חשמל ותאורה / רחוב03-9099991/2/303-9099000office@elvik.co.ilיהלי 050-5545008רוני שאולאלויק
חומרי חשמל ותאורה / רחוב054-5398032iski21@homecenter.co.ilאולגההום סנטר

חומרי חשמל ותאורה / רחוב03-5500858roni@benhurl.comשניבן חור
חומרי חשמל ותאורה / רחוב053-225745703-542890109-7480351shabi@oradeng.comשבי אבנטלאורעד מהנדסים

חומרי חשמל ותאורה / רחוב054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה
חומרי חשמל ותאורה / רחוב050-912061204-649266604-6492666zlight602@gmail.comעומרזד לייט
חומרי חשמל ותאורה / רחוב052-348671404-659628604-6403642meir@pasor.co.ilמאירפס אור

חומרי חשמל ותאורה / רחוב050-686247404-6272574153-46272574boris.bord1@gmail.comרוסלן פתרונות סלולר בע"מ
4U 052-2061225גליבואgal@y4u.co.ilחומרי חשמל ותאורה / רחוב

חומרי חשמל ותאורה / רחוב052-3373111tomerhirsh@hotmail.comתומרפולקובסקי בע"מ
חומרי חשמל ותאורה / רחוב054-466001409-8988634mike@maftex.co.ilמייק פינקלשטייןמפטאקס

הובלות

חומרי חשמל



חומרי חשמל ותאורה / רחוב052-638711809-956690809-9567154shay.z@lan-tech.co.ilשי זריהןלנטק מערכות ותקשורת בע"מ
חומרי חשמל ותאורה / רחובs.l091260@gmail.comטבריה052-839884404-672001104-6725704סמי לויא.ס. לוי שיווק חשמל

חומרי חשמל ותאורה / רחוב054-3227601/2tal@g-o-solar.co.ilטלגל אור
חומרי חשמל ותאורה / רחוב054-2299108073-2020716073-2020717uria@erco.co.iluria@erco.co.ilאורי אהרוניארכה תקשורת בע"מ

חומרי חשמל ותאורה / רחוב052-258879804-8215515erezg@ras1.co.ilארז גדליה מנהלראש חשמל חיפה והצפון בע"מ
חומרי חשמל ותאורה / רחובliorpinian0@gmail.comח"פ 050-7888425515747830ליאור פיניאןפא"י אור עבודות חשמל בע"מ

חומרי חשמל ותאורה / רחוב052-5828899office@energycom.co.ilיוסיאנגריקום
חומרי חשמל ותאורה / רחוב052-8529007david@migdal-or.orgדודימגדל אור

חומרי חשמל ותאורה / רחובyossim@leditech.co.il 054-4515522יוסי מיראג'א.כ. לדיטק בע"מ
גופי תאורה מגוונים050-7432685bakshi@orange.net.ilאורנה בקשיבקשי שיווק

בדיקת חשמל מתקנים ציבוריים050-684771409-898830209-8988202remy@remy.co.ilמעייןרמי 108 בע"מ
בדיקת חשמל מתקנים ציבורייםkleinomet@walla.comעפולה050-526444804-659106104-6521078יצחק קלייןי. קליין ובניו בע"מ

חשמל אלפסק09-8306309motis@aviem.co.ilמוטיאלפסק
חשמל אלפסק09-7498330info@unirom.co.ilאונירום

חשמל אלפסק054-7797708itziky@gamatronic.co.ilישראלגאומטרוניק
חשמל אלפסק02-9904710eitan@eitan-tut.co.ilאיתן הנדסה

תאורת רחוב052-5965960amos@laadsd.comעמוסאחזקות לעד ס.ד
יועצי הנדסת חשמלavshalom@a-avshalom.comנשר052-285026504-8739070/104-8739050אבשלום אליהוא.א. מהנדסים ויועצים

תכנון ויעוץ חשמלoffice@topazengs.netחיפה 052-667664404-312462004-81246253223703מג'ידטופז חברה להנדסה בע"מ

רהוט רחוב ברזיותsigalit@arica.co.il;orly@arica.co.ilרח' העמל אשדוד08-8563535077-4448492סיגליתסיגל 052-6971155שחם אריכא
רהוט רחוב וברזיות08-945021208-9458356pty@pty.co.ilפינות תרבות ירוקות
רהוט רחוב04-626300604-6263062info@caesarion.co.ilמאירקסריה -עיצוב בנוף
רהוט רחוב054-595301003-961341503-9529484lesheminfo@gmail.comל.ש.מ מתכות בע"מ

ריהוט רחוב052-5550667info@tashmetal.co.ilטל שובלטש מתכת בע"מ
רהוט רחוב03-960555603-9605557info@hadas-rihut.comזוהרההדס- רהוט רחוב

רהוט רחוב04-618872004-6230564info@upark.co.ilאורבן פארק
ריהוט רחוב050-7683360galliduani@bezeqint.netיו עץ - צביקה

רהוט רחוב וגן050-373009004-872389404-8721435oded7458@014.net.ilעודדיצירה ש. נויפלד בע"מ

roni@m-ps.co.ildudi@m-ps.co.ilפסגות ד.נ. מזרח בנימין02-633547402-9972090רוני שגיא 054-7828845דודי קולנגי 050-5836705מתקני פסגות
רהוט רחוב וגן

ריהוט רחוב+מתקני משחקkadshay@netvision.net.ilמשרד-052-379674008-9422440קדשאי גלעד
ריהוט רחוב+מתקני משחק050-8712179michal@imsegev.co.ilאי. אם. שגב תעשיות מתכת בע"מ

ריהוט רחוב+מתקני משחקpax-08-9327186פנו אלינו במייל)
ריהוט רחוב+מתקני משחקgutman858@gmail.comמרכז שפירא 052-230528808-858612408-858776179411אלכס גוטמן - רהיטי קק"ל

ריהוט רחוב+מתקני משחק04-633004404-6222060ptermot@outlook.comאלי - 050-9494949פרמוט - רהיטי קק"ל
ריהוט רחוב+מתקני משחק04-673302304-6733024amit@amitodf.co.ilעמית ריהוט רחוב וגן
ריהוט רחוב+מתקני משחקlirann9@gmail.comלירן-052-5759579נ.א תעשיות מתכת

ריהוט רחוב+מתקני משחק052-685860146492313shalomroni@walla.co.ilרוני שלום
ריהוט רחוב+מתקני משחק08-945021208-9450212pty@pty.co.ilי.מ שיווק ופיתוח - פינות תרבות ירוקות

ריהוט רחוב+מתקני משחקמספר לא מחובר04-872122004-8721247אקרשטיין

גל פז + ידיד שחףי.ג. יצור ריהו לגני ילדים בע"מ
052-2311641 / 054-

345525309-768744409-7687445superetz@zahav.net.il
ריהוט רחוב+מתקני משחק

ריהוט רחוב+מתקני משחק08-976169208-9761795paturiz@barak.net.ilפטוריז
ריהוט רחוב+מתקני משחקלשלוח בפקס 03-552368403-552372803-5523728ש.מוטי בע"מ

ריהוט רחוב+מתקני משחק פקס 6717765שרה 04-6791040052-6089034העמותה למען הילד
ריהוט רחוב+מתקני משחק054-425647709-7492487orna@studio16.co.ilסטודיו 16- פנו במייל

ריהוט רחוב+מתקני משחקganit@ganit.co.ilח"פ 054-4747471511260861שרוןגנית פארק
ריהוט רחוב+מתקני משחק08-8597777info@or-taas.co.il 08-8596994אור תע"ש

050-8186909ברל'ה - אייל בסון מנכ"ל

טל' 09-7677017, 
פקס 153-50-

8186909eyal@berales.co.il

ריהוט רחוב+מתקני משחק

052-6089034נופים
04-6791040  052-

4306990sigal@shevet-achim.co.il
ריהוט רחוב+מתקני משחק

054-5953010לשם מתכות
טל' 03-9613415 
yanivdesk@gmail.comפקס 03-9529484

ריהוט רחוב+מתקני משחק

roni@m-ps.co.ildudi@m-ps.co.ilפסגות ד.נ. מזרח בנימין02-633547402-9972090רוני שגיא 054-7828845דודי קולנגי 050-5836705מתקני פסגות
ריהוט הצללות ומתקני רחוב

ריהוט הצללות ומתקני רחובyoni@ganit.co.ilקסריה052-853645104-623056204-6274531יוניגן גנית
ACE 04-642613004-6427396אנאס סגן מנהלאדווהעפולהafula@ecp.co.ilריהוט גן פלסטיק

ריהוט גן פלסטיק04-6587953לשלוח בפקס 04-642057004-6521359כתר פלסטיק עפולה
ריהוט גןinfo@oufick.netפרדס חנה050-970757704-637941104-6379406צור מרדכי מנהלאופק לייצור ריהוט גן ורחוב

מוצרי גן - טוף/אבני דרך054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוחברת גפן - תכנון ופיתוח נופי
ריהוט גן פלסטיק052-6243220service@gardensale.co.ilמיכאלגרדן סייל ריהוט גן עפולה

רהוט עץoffice@israetz.co.ilעפולה04-6593740סטלהישראעץ
מתקני משחק רחובganit@ganit.co.ilקיסריה052-345408504-623055504-6230564ניר גליקגנית פארק

ריהוט רחוב + מתקני משחק



גל פז + ידיד שחףי.ג. יצור ריהו לגני ילדים בע"מ
052-2311641 / 054-

345525309-768744409-7687445superetz@zahav.net.il
מתקני משחק רחוב

054-584321608-671766608-6717188דודי קולנגי / יוניתשעשועים וספורט
sales1@playground.co.il; 

yonit@playground.co.il
מתקני משחק

ronens@ganit.co.ilת.ד. 3060 פארק תעשייה קיסריה04-623055504-6230564שוקי 052-3329895גנית פארק
מתקני משחק

מתקני משחק050-5200144barzel@mivzakim.comצמח כהן
מתקני משחק050-520534409-861496009-8620432zzagen@017.net.ilפיברן- איש קשר- זאביק

03-573888003-5738881dorii@gsp.co.ilדורי אלמוג 054-7229939גרינפלדס פארק של ספורט-כבר לא קיים
מתקני משחק

מתקני משחק09-740433809-7404336dov@urbanix.coדב- 054-5507393אורבניקס- פתרונות ספורטיבים
מתקני משחק08-922668808-9226661idan@idanelgani.co.ilעידן אל גני בע"מ

גילגל מתקני משחק כייף ואקסטרים
 אבנר 053-5580770

09-974188009-9741881gilgal22@gmail.comסולימן
מתקני משחק

מתקני משחקad@adplay.co.ilרח' יוספטל 25 נתניה 09-882695709-887549342394א.ד. ריהוט ומתקנים בגן בע"מ
מתקני משחק03-573888203-5738881shmuel@ne-laba.comנ.ע.לבה

מתקני משחק054-475022104-842170104-8418245atara@g-il.comמגן-לי קבוצת טקניון ישראל בע"מ
מתקני משחקelonit@elo-nit.co.il 03-5403588 03-5400440אלו את ניצן

מתקני משחק63637876363913rotoniv@rotoniv.comעובדים בכפוף לגניתרוטוניב
מתקני משחקdimyon@orange.net.il  054-743217909-894051109-8940185דמיון

09-765393409-7668717office@gil-tayar.co.ilגבע בן דוד 054-7704277גיל תייר - אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ
מתקני משחק

מתקני משחק054-7471117yaniv@skp.co.ilס. קליק
מתקני משחקorly@atsmon-play.co.ilעצמון

Ahuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881יריוןי.א פרויקטים
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי 

ספר

053-858077109-8826957ad@adb.co.ilשיא.ד מתקני משחק
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי 

ספר

052-217671604-675067804-6750678e.lan.alko.b@gmail.comאילן אלקוביעמית למשרד - נטלי אלקובי
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי 

ספר

גל פז + ידיד שחףי.ג. יצור ריהו לגני ילדים בע"מ
052-2311641 / 054-

345525309-768744409-7687445superetz@zahav.net.il
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי 

ספר

info@saklab.comת.ד 69 סכנין 054-766269904-674021004-674413630810תאיר קסום- סמנכ"ל שיווקסאקלאב ציוד מדעי וטכנולוגי בע"מ
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי 

ספר

054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוחברת גפן - תכנון ופיתוח נופי
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי 

ספר

was_86@hotmail.comח"פ 054-4485482032692337וסים אבו ריאא.מ בטיחות אלוסים
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי 

ספר
בטיחות ושעריםinfo@deandde.comנשר050-652505204-821162804-8207735בר-טל צחידי.אנד.די בטיחות בע"מ

שולחנות קקל052-375510509-76664572greencity@gmail.comשיירוק בעיר
שולחנות קקל052-6663396adirtz1@walla.comאדירחברת פסים
שולחנות  קקל050-9010402072-2575156pinothen@gmail.comחנןמשאלות בעץ

עודד- 052-6618844שחם י אריכא
 מירב ישיר -08-

862090208-8522177meirav@arica.co.il

ברזיות054-448070003-931250703-9340730yarokati@017.net.ilחייםירוק עתיק
ברזיות052-6089030sarithrr.amota@gmail.comשריתנופים

מזרקות050-525636708-8526662aviturj5@netvision.net.ilאבי תורג'מן מנכ"לאשד מזרקות
מזרקות054-451159609-7410742aviv@fountain.co.ilאביבאביב מזרקות

מזרקות050-8711901lior8711901@gmail.comליאורליאור תחזוקת מזרקות
תכנון מזרקות054-3448744kohav@starkingal.comכוכבשטרק הנדסת מים בע''מ

אספקה בנייה ותחזוקת מזרקות050-6579401ofirgan@ofirgan.co.ilאופיר כהןאופיר כהן עבודות גינון פיתוח ואחזקה בע"מ
אספקה, בנייה ותחזוקת מזרקות052-2484835yosefbatito@gmail.comיוסף בטיטו

dana@hacham.co.ilדנהחברת חכ"ם
ליווי, הכנה והגשת קול קורא לשטחים 

פתוחים

 054-4709178arik@ecolo-gis.comדר' אריה רוזנפלדאקולוגיס
ליווי, הכנה והגשת קול קורא לשטחים 

פתוחים

נדבשדות
nadav@sadotproj.co.il

ליווי, הכנה והגשת קול קורא לשטחים 
פתוחים

052-6001878ofer@enerpro.co.ilעופראנרפרו
ליווי, הכנה והגשת קול קורא לשטחים 

פתוחים

054-3188387office@lygm.co.ilרן מולכוליגמ – פרויקטים סביבתיים בע"מ
ליווי, הכנה והגשת קול קורא לשטחים 

פתוחים

CEO 050-7900300073-2444336אילןאילן אלתרilanalter@alternet.co.ilיועץ בקרת אשפה



יועץ בקרת אשפה052-6923339ilanA@bdo.co.ilזיו האפט - BDO אילן אנג'ל
יועץ בקרת אשפה02-5612574mail@svivot.co.ilסביבות יעוץ סביבתי

050-3043254076-5614463076-5014032yonas@bezeqint.co.ilשהם יונהבזק בינלאומי
ליווי ויישום הגנת הפרויות - אבטחת 

מידע

CEO 050-7900300073-2444336אילןאילן אלתרilanalter@alternet.co.il
ליווי ויישום הגנת הפרויות - אבטחת 

מידע

Energy Team052-2554727רועי פולניקוויאטroie@energyteam.co.il
ליווי ויישום הגנת הפרויות - אבטחת 

מידע

ג'ניפר 052-6898650מיכאל בוטניקאינטגרטי
michaelb@corporateintegrity.co.il;jennifere@cor

porateintegrity.co.il
ליווי ויישום הגנת הפרויות - אבטחת 

מידע

052-5528018Ayelet.Porat@BynetSolutions.comאיילת פורתבינת
ליווי ויישום הגנת הפרויות - אבטחת 

מידע

Clear Gate054-7736044נדב פרייברגnadav@clear-gate.com
ליווי ויישום הגנת הפרויות - אבטחת 

מידע

050-443009908-8524640יאיר עלימהא.ר.י החברה לניקוי חול
רח' המתכת 19 אשדוד ת.ד 

12311aryltd5@gmail.com מיקוד 77521
ניקיון פסלים סביבתיים

052-250589409-748257515397439268איתי עוזריקליר שרות בטכולוגית מים
חביבה רייק 7 ב' כפר סבא מיקוד 

44283info@clear.co.il
ניקיון פסלים סביבתיים

ניקיון פסלים סביבתייםmolevy@012.net.ilרח'הנמר 9/9 ירושלים054-9456645054-566633802-5870560משה לויחב' מאסטר בלסט בע"מ
שרותי ניקיוןmaooz@hotmail.comקרית אתא052-2037777170070058904-8441819שבי מנכ"לס.י. מעוז החזקה וניקיון
שרותי ניקיון054-769334004-866499204-6461919kvozat.a@gmail.comאסף סנדרוסיקבוצת תגבורת בע"מ

שרותי ניקיון054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוחברת גפן - תכנון ופיתוח נופי
שרותי ניקיון074-767129008-915070008-9150701north@hakaveret.co.ilיוסיהכוורת בע"מ

שרותי ניקיוןpsagot.keren@gmail.comעפולה052-821477004-608081015346595949קרן קנדרופסגות אתן בע"מ
שרותי ניקיוןmeikife@gmaul.comפארק תעשיה קדמת גליל054-977807704-636649704-6366496האדימקיפי מרום 300 בע"מ
אספקת חומרי ומוצרי נקיוןocyanus-r@bezeqint.netראשל"צ050-420505003-950350203-9507175מיכלי. אוקינוס סוכנויות בע"מ
אספקת חומרי ומוצרי נקיון04-665111104-6644966campus4office@gmail.comקמפוס ציוד משרדי בע"מ

אספקת חומרי ומוצרי נקיון074-767129008-915070008-9150701office@hakaveret.co.ilיוסיהכוורת בע"מ
אספקת חומרי ומוצרי נקיון04-6492555uriclean10@gmail.comאורי קלין עפולה

אספקת חומרי ומוצרי נקיון050-770017404-610610004-6342563saharo@sano.co.ilסהר אוחיוןסנו
בצלאלגרפיטי

052-4335270
 אתי /04-6734734

etiam@graf.co.il;betzalelbr@graf.co.ilשלוחה 2
אספקת חומרי ומוצרי נקיון

אספקת חומרי ומוצרי נקיון052-7333661moranl@kravitz.co.ilמורןקרביץ טבריה

052-5557831ששי שחרורקרביץ עפולה
 עינב /08-9147777

Ssasi@kravitz.co.ilשלוחה 215
אספקת חומרי ומוצרי נקיון

אספקת חומרי ומוצרי נקיוןyossi@ashplast.comאשקלון054-802716008-675021008-6750929יוסיאשפלסט מסחר ותעשיות פלסטיק
אספקת חומרי ומוצרי נקיון04-9990630olga@st-moritz.co.ilטליהקומפלקס כימיקלים

אספקת חומרי ומוצרי נקיון050-686247404-6272574153-46272574boris.bord1@gmail.comרוסלן פתרונות סלולר בע"מ
אספקת חומרי ומוצרי נקיון04-6591133agrotechnik2016@gmail.comאגרו טכניק

אספקת חומרי ומוצרי נקיון052-7333661moranl@kravitz.co.ilמורןקרביץ טבריה
אספקת חומרי ומוצרי נקיון054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה

אספקת חומרי ומוצרי נקיון052-4261001073-2880011073-2880022dan@kolmus.co.ilדן רוזנטלאמקה ביט (2002) בע"מ
אספקת חומרי ומוצרי נקיון052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

אספקת חומרי ומוצרי נקיון052-597076304-957666004-9576633amnon_nituv@walla.co.ilאמנון כהןניתוב חוסן שיווק והפצה בע"מ
אספקת חומרי ומוצרי נקיוןבפקס050-526339204-652828704-6492696גבריאלאסולין גבריאל

054-9933620אבי מלכהאלור שיווק
Gilad1511@gmail.com;alluremarketing2017@g

 mail.com
אספקת חומרי ומוצרי נקיון ונייר 

טואלט/ניגוב ידיים

talia@hatama.co.ilתל אביב053-420242403-681688103-6818051.טליהפורד מערכות מוניציפליות
ניקיון רחובות וכבשים ושטחים פתוחים

אשפתוני חוץ ופנים054-595301003-961341503-9529484lesheminfo@gmail.comל.ש.מ מתכות בע"מ
אשפתונים050-871721908-942244008-9327186michal@imsegev.co.ilמיכל יוסףאי.אם. שגב תעשיות בע"מ

psagot.keren@gmail.comמנחם אוסשקין 58 עפולה 052-821477004-6080810153-4-659564918400קרן אלקריףפסגות אתן בע"מ
שרותי ניקיון ואחזקה בבתי ספר

שרותי ניקיון בבתי ספר054-769334004-866499204-6461919kvozat.a@gmail.comאסף סנדרוסיקבוצת תגבורת בע"מ
שרותי ניקיון בבתי ספר052-668774403-637221303-5375444inbar@ph-clean.co.ilענבר כהןפרח השקד בע"מ

שירותי ניקיון במוסדות העירייהtalia@hatama.co.ilקרית מוצקין053-420242404-845245104-8456998טליההתאמה השמה ומידע בע"מ
שירותי ניקיון במוסדות העירייה054-221228504-640502204-6405044liamc45@gmail.comליאורליאם

ניקיון במוסדות העירייה054-769334004-866499204-6461919kvozat.a@gmail.comאסף סנדרוסיקבוצת תגבורת בע"מ
ניקיון במוסדות העירייה052-597076304-957666004-9576633amnon_nituv@walla.co.ilאמנון כהןניתוב חוסן שיווק והפצה בע"מ

ניקיון במוסדות העירייה052-449012803-639223303-6392211tamim@sbisrael.co.ilתמי מאירסקבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ
ניקיון במוסדות העירייה052-668774403-637221303-5375444inbar@perahhashaked.co.ilענבר כהןפרח השקד בע"מ

ניקיון במוסדות העירייהefrat@effectbiz.comח"פ 054-6670415515145712אסא אברמסקיאפקטביז שירותי ניקיון ואחזקה בע"מ
ניקיון במוסדות העירייהshs2001@012.net.ilחדרה053-533417704-634442604-6227063מריקשאש

ניקיון במוסדות העירייהyaron-p@leanor.co.ilתל אביב054-677344103-636344403-6363460ירוןקלינור שירותים

שירותי ניקיון

שרותי ניקיון בבתי ספר



03-647502003-6474041meirav.n@rga.co.il;Itzhak280838@walla.comמירב 053-4412393איציק איבגי 054-5390759ר.ג.א
ניקיון במוסדות העירייה

פרחי גן04-980035104-9800551yodftltd@zahav.net.ilאריאל 052-2979001משתלת יודפת - פקעות
פרחי גן08-857473308-8574085ariela@asa.co.ilמשתלת אסא - פקעות

פרחי גןeyal.gardencenter@gmail.comמשתלת אייל
משתלה054-6900454noy@hashtil.comיזהרמשתלת השתיל
משתלה054-430144504-6258004niv03@netvision.net.ilנדב דודמשתלת עונות

משתלה050-5317052ahmed@etz-ltd.co.ilאחמדעץ הצפון
משתלה050-691668009-8988843hadascaspi@gmail.comהדסמשתלת הדס

משתלה03-937314003-9373150genyac@hishtil.comגניה 03-9373134גניהחיש שתיל
משתלה050-5532034mshtal2011@hotmail.comבדארנה עבדמשתלת סכנין

משתלה 050-6803272kol.gan2013@gmail.comאדווהמשתלת מ.י כל גן בע"מ
משתלה050-9727606lior@liot.co.ilרליש.ה.נ.נ ניהול בע"מ (ליעות)

משתלה 052-5735408hagalil7@waiia.comגיאמשתלת הגליל
משתלה 053-7578106chen.nursery@gmail.comעידןמשתלות גיבעת חן (צ.פ)2018 בע"מ

רכישת פקעותinfo@asa.co.ilמושב בצרון08-857473308-8574085אסא בצלי פרחים
רכישת פקעות08-9443810/95208-9443871mashtelagb@gmail.comגבעת ברנר
שתילים050-639427904-636510104-6301360ruti@yanay.bizעמוסמשתלת ינאי

אספקת פרחים עונתייםshaltielgan@gmail.comח"פ 052-2509591057352460עמנואלעמנואל שלתיאל
אספקת פרחים עונתיים052-470621104-681756604-6817567ginunim@netvision.net.ilאייל רדוןגינונים חברה לפיתוח ועבודות גינון בע"מ

אספקת עצים צמחים שחיםbotanimg@gmail.comח"פ 054-6668826514314749מיכל גולניבוטני מ.ג. 2009 בע"מ

חברת גפן - תכנון ופיתוח נופי

יוסף בטיטו

054-5796633

yosefbatito24@gmail.com

אספקת פרחים עונתיים ושתילת 
הפרחים  גיזום עצים וחיתוך שורשים 

ברחבי העיר ובמוסדות חינוך

אספקת צמחים ועציםetz@etz-ltd.co.ilמושב בית שערים050-531705204-953317804-9530069אחמד חמודעץ הצפון משתלות

052-4722723mrgreenlv@gmail.comעומרי עופרמסיטר גרין
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי 

העיר ובמוסדות חינוך

origizumimoffice@gmail.comח"פ 052-4664654203844030עידןתשובה אילן
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי 

העיר ובמוסדות חינוך

050-657943008-675246908-6757443ofirgan@ofirgan.co.ilאופיר כהןאופיר כהן-עבודות גינון
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי 

העיר ובמוסדות חינוך

zionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי 

העיר ובמוסדות חינוך

052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי 

העיר ובמוסדות חינוך

052-470621104-681756604-6817567ginunim@netvision.net.ilאייל רדוןגינונים חברה לפיתוח ועבודות גינון בע"מ
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי 

העיר ובמוסדות חינוך

052-837676803-5214626asafkrem@netvision.net.ilאסף קרמר מנכ"לא.א. מערכות מידע וניהול משאבים
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי 

העיר ובמוסדות חינוך

noam.bermann@gmail.comח"פ 054-6323316305095333נעםנעם ברמן
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי 

העיר ובמוסדות חינוך

050-5681400074-7044442074-7044449omrigizum@gmail.comעומרי לסריעומרי גיזום
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי 

העיר ובמוסדות חינוך
גיזום עצים, כריתה והעתקהarazim6@gmail.comכפר אוריה052-257799602-9914439153-2-9914439ארז מיארהארזים מוקה בע"מ

050-478810104-996648304-9968942עדי חזון בע"מ
hazonwood@gmail.com                 

bonimbahazon@gmail.com
אספקת לבידי עץ

אספקת לבידי עץ052-555753603-550535403-5505678inf.itay@gmail.comאיתי פלישלמןמ.הרהיט שלי בע"מ
אספקת לבידי עץ052-217671604-675067804-6750678e.lan.alko.b@gmail.comאילן אלקוביעמית למשרד - נטלי אלקובי

אספקת לבידי עץ052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
אספקה לבידי עץahuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-6480881ירוןי.א.פרויקטיום

אספקה לבידי עץreutshedo@gmail.comעפולה050-928281804-659592104-6590669רעותמרזבית סניף צפון

קונסטרוקציה050-533913604-838955504-8387733rivi@y-shiran.co.ilיוסי שירן
קונסטרוקציהchen@lvth.co.ilדוד סחרוב 11 ראשל"צ מיקוד 052-6866688077-7990030077-79900407570713 ,052-4851010חן פרסילבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

קונסטרוקציה052-285495704-900650104-9006516dotan@civileng.bizדותן ריכרט
קונסטרוקציה052-277715603-9191969hertzanu4@gmail.comלירוןהרצנו מנופים בע"מ

קונסטרוקציה050-3832367077-755172904-9534278office@dangur.co.ilאיתיאיתי דנגור - הנדסת בניין בע"מ
קונסטרוקציה052-329675804-873835504-8738356marshin@netvision.net.ilמרקוביץ שנאן - רן
קונסטרוקציה04-820212004-8202127office@stareng.co.ilסאטר מהנדסים
קונסטרוקציה050-8852228mila@abt.co.ilמילה ברדוג'ה

קונסטרוקציהschulz-y@015.net.ilיוסי שולץ
קונסטרוקציה03-9527672/303-9527674office@brazik.netרפי ברז'יק

קונסטרוקציה050-558940203-624373703-6243888zionz@zz-eng.co.ilצ.זכות  מהנדסים - ציון זכות
קונסטרוקציה050-535085809-7727519tay.eng.office@gmail.comט.א.י הנדסה ייעוץ

קונסטרוקציה04-6537159052-3703550ah2836@014.net.ilאחמד זועבי

משתלות

קונסטרוקציה



קונסטרוקציה052-697981504-862203204-8622031office@daecker.co.ilדקר בנין והנדסה בע"מ
קונסטרוקציהzolkov_g@inter.net.ilהתקבל פרופיל490406669040668גדעון זולקוב מהנדסים ויועצים בע"מ

קונסטרוקציה052-842890004-87045858709757eli .goldberg@pazeng.co.ilאלי גולדברג - פז הנדסה וניהול (1980) בע"מ
קונסטרוקציהrafi@anunu.co.ilרח' הנמל 48 חיפה 054-234578504-862629004-862629131331רפי אנונו

קונסטרוקציהevront@inter.net.ilרח' המעין 5 הרצליה 050-523979109-958619909-958624946325טומי עברון
קונסטרוקציהrimex@zahav.net.ilרח' השיטה 14 ת.ד. 8926 נשר050-722928804-821732204-8217332ערן(סיני עברון בפנסיה)ערן משען

קונסטרוקציהUri@aka.co.ilת.ד. 281 טבריה050-576674304-672513304-6722691אורי מזרחי
קונסטרוקציה054-524582903-641699203-6426463Mark376@netvision.net.ilמרק גלברג

קונסטרוקציה050-530541004-639728004-6397408avrahamsha@bezeqint.netשבתאי אברהם
קונסטרוקציה052-321043804-655681104-6454137Jamil.kho@gmail.comג'מיל חורי

קונסטרוקציה050-566033804-674500304-6745003mufdi@netvision.net.ilנעאמה מופדי

052-367725104-6012191077-4250688רוני מזאוי
רח' 3030/5 ת.ד. 2793 נצרת 

16072mrcons@netvision.net.il
קונסטרוקציה

קונסטרוקציה054-4699841huinos@inter.ilסלבדור הוינו
קונסטרוקציה050-4604448eyal@eyaleng.co.ilאייל בן ענת
קונסטרוקציה04-8258955moshela@live.comמשה להב
קונסטרוקציה04-9040666office@zolkov.co.ilגידי וולקוב

קונסטרוקציה ומסגרות כבדה058-5955044yhudag935@gmail.comיהודהחב' ניצני העמק בע"מ
מהנדס פיקוח קונסטרוקציה052-7694973sy.eng26@gmail.comרותי פרידמןיהושוע הופמן
מהנדס קונסטרוקציהalroyy@bezeqint.netת.ד 385 מנחמיה 054-658945111494500יונתן אלרואייונתן אלרואי

מהנדס אזרחי050-8383571agshadi@gmail.comשאדי רפיק אגבאריהשאדי אגבאריה

זרי פרחים072-327039504-6943511sagidaniel72@gmail.comשגיא 054-6401441פרחי דניאל
זרי פרחים050-4060720mazali.efrat@gmail.comאפרתת מזליפיסה ירוקה
זרי פרחים052-333398904-640171704-6491718hanni.ankri@gmail.comחניעלי כותרת

זרי פרחים050-560138004-652639304-6884409yoavg66@walla.comיואב גרינשפוןשושנת העמקים
זרי פרחים052-7214000077-4009048zemeldesign@gmail.comליאורזמל מושב היוגב

מנוף פינו גזם ואשפה052-8019035052-8019075eran_z@groupve.co.ilערןיראב שרותי נוי
מנוף פינו גזם ואשפה053-950000004-698066404-6980514megabaam@bezeqint.netמאיראתי 053-7343115מ.ג.א

מנוף פינוי גזם ואשפה053-676661604-9804466meirmorad2@gmail.comמאירמורד פינוי פסולת
מנוף פינו גזם ואשפה050-5512058avi_ron@netvision.net.ilזגוריאבי רון

מנוף פינו גזם ואשפה052-2989954/504-9810342bsy5555@walla.comמיכאל בן שושןבן שושן שרותי רם סע
פינוי גזם ואשפה052-668774403-637221303-5375444inbar@ph-clean.co.ilענבר כהןפרח השקד

שירותי מנוף לפינוי גזם וגורטאות.reutshedo@gmail.comעפולה050-928281804-659592104-6590669רעותמרזבית סניף צפון
שירותי מנוףshlomo@saaltd.co.ilעמק חפר054-333377704-634411104-6344999שלמהחשמל ותקשורת

מנוף סל מתנייעoffice@or-lift.comא.ת. מילואות050-552558804-9829797אוראור בטיחות וסחר בע"מ
מנוף סל מתנייע052-6860330054-709709104-6484222itamar@amir.co.ilאיתמראמיר

ריהוט למוסדות חינוךcarmit@admeraz.co.ilכרמית073-372575408-6891519כרמיתא.ד מיראג' תעשיות
ריהוט למוסדות חינוךoded7458@014.net.ilעודד050-373009004-872389404-8721435עודדיצירה ש. נויפלד בע"מ
ריהוט למוסדות חינוך054-6509096assa.chairs@gmail.comאיב אסאאסא כסאות משרדיים

ריהוט למוסדות חינוךdan@kolmus.co.ilדן רוזנטל052-4261001073-2880011073-2880022דן רוזנטלאמקה ביט (2002) בע"מ
ריהוט למוסדות חינוך050-9488511Gil-pro@013net.netגילגיל פרויקטים
ריהוט למוסדות חינוך052-2666030ozar532@gmail.comעזרא שרעביעזרא שרעבי
ריהוט למוסדות חינוךSlomo10@netvision.net.ilשלמהנגריית איבגי
ריהוט למוסדות חינוךkobi@toren-design.co.ilקוביטורן דיזיין
ריהוט למוסדות חינוך054-6549079liat.omanuti@gmail.comליאת פלגאומנותי
ריהוט למוסדות חינוך050-6369378galina.boord@gmail.comגלינהאוסי וגלי
ריהוט למוסדות חינוך052-3351729littlestarisrael@gmail.comשרון בלומנפלדכוכב קטן
ריהוט למוסדות חינוךyoni@ganit.co.il;sales5@ganit.co.ilקסריה04-623056204-6274531מישל 052-6060489יוני 052-8536451גן גנית

ריהט למוסדות חינוך09-8944750gai_toys@mhash.org.ilשיגיא סוכנויות וצעצועים בע"מ
ריהוט למוסדות חינוך054-431814208-9226688idan@idanelgani.co.ilמשהעידן אל גני

ריהוט למוסדות חינוך054-345525309-768744409-7687445superetz@zahav.net.il / 052-2311641גל פז + ידיד שחףי.ג. יצור ריהו לגני ילדים בע"מ
ריהוט למוסדות חינוך054-5377248yosi210@smile.net.ilאברהמי
ריהוט למוסדות חינוךלא לשלוח הצעות09-7675528office@hamayan-lagan.co.ilמשרד050-5285180קובימעיין לגן
ריהוט למוסדות חינוך04-6266120salesgy@pealton.co.ilפעלטון

ריהוט למוסדות חינוךmerav@pitaro.co.ilחולון03-550370103-5503607מירברהיטי פיטרו
ריהוט למוסדות חינוךinfo@aar.co.il;shemi@aar.co.ilחיפה04-841124304-8404850אבהרםא א רהיטי איכות

ריהוט למוסדות חינוךlzv@lzv.co.ilישוב חשמונאים08-9745051153-89745051יסכהלכל זמן ועט

054-6442535מירבאו.די אופיס דיזיין בע"מ
 שלוחה 08-6611636

122sales152@bezqint.net
ריהוט למוסדות חינוך

ריהוט למוסדות חינוךkalanit@office-gl.co.ilנחלת בנימין ת"א050-871557503-682483103-6812485כלנית שלוםאופיס גולדן ליין
ריהוט למוסדות חינוךehalivni@gmail.comחיפה052-560210004-6850100אלי הלבנידורלן ריהוט משרדי /בתי ספר/מעבדות

ריהוט למוסדות חינוךmayaa@compactus.co.ilקיבוץ עין החורש050-746625604-625021604-6250300מאיה אלוניקומפקטוס  בע"מ
ריהוט למוסדות חינוךronen.aha@gmail.comת"א052-251474903-561277203-5623316רונןלשבת נכון

מנוף סל מתנייע

ריהוט למוסדות לימוד

זרי פרחים

מנוף פינוי גזם ואשפה



ריהוט למוסדות חינוך050-4555186giraffa6@gmail.comרלי הרריג'ירפה
ריהוט למוסדות חינוךniv.alfabeta@gmail.comרחובות054-6549097אלפא ביתא נס ציונה בע"מ

ריהוט למוסדות חינוך052-308994404-8725065meir@gabay.co.ilמאיר גבאי
ריהוט למוסדות חינוך052-2686218info@dlila.co.ilדלילה הדרכה וציוד

ריהוט למוסדות חינוך050-2643982ronitbiran@gmail.comרוניתרונית בירן עיצוב מרחבי למידה
ריהוט למוסדות חינוך050-8255186giraffa6@gmail.comג'ירפה

ריהוט למוסדות חינוך054-979784008-6288640sagol.ad.21@gmail.comסגול ארטדיזיין
ריהוט למוסדות חינוך052-6282676shay3386@gmail.comשי גבאי מעצב פנים

ריהוט למוסדות חינוך054-325525109-8850950odeliahasharon@gmail.comאודליהרהיטי השרון

054-6442535מירבאו.די אופיס דיזיין בע"מ
 שלוח 08-6611636

12208-9179175sales152@bezqint.net
ריהוט למוסדות חינוך

לב המשרד בע"מ

03-5628252/03-
5620510/03-

562051803-5621984redsel@012.net.il

ריהוט למוסדות חינוך

ריהוט למוסדות חינוך04-840076704-8408635igaldesign@013net.netשושן אופיס דיזיין
ריהוט למוסדות חינוך050-373009004-872389404-8721435oded7458@014.net.ilעודדיצירה ש. נויפלד בע"מ

ריהוט למוסדות חינוך050-7432685bakshi@orange.net.ilאורנה בקשיבקשי שיווק
ציוד וריהוט למוסדות חינוך050-264882203-9339337avihai@masiv.co.ilאביחי סיאנימסיב - טכנולוגיות בעץ בע"מ

ריהוט לבתי ספר וגני ילדים050-526991904-652777604-6527776katuni295@gmail.comישראלסגנון וצליל
ריהוט לבתי ספר וגני ילדים052-555753603-550535403-5505678inf.itay@gmail.comאיתי פלישלמןמ. הרהיט שלי בע"מ

ריהוט לבתי ספר וגני ילדים050-871721908-942244008-9327186michal@imsegev.co.ilמיכל יוסףאי.אם. שגב תעשיות בע"מ
ריהוט לבתי ספר וגני ילדיםלא לשלוח הצעות050-9292832073-2697033essi@hakoach.comאסי דוידהרהיטי הכח בע"מ

ריהוט לבתי ספר וגני ילדים050-726576304-65226743161lior@gmail.comישראל שבושבו מכשירי כתיבה 2012 בע"מ
ריהוט - בית - גן - משרד- בתי ספרלא לשלוח הצעות050-929283003-6530914morc@hakoach.comמור כהןמיליון כסאות / רהיטי הכח

אספקת ריהוט לבתי ספר וגני ילדיםinfo@saklab.comת.ד 69 סכנין 054-766269904-674021004-674413630810תאיר קסום- מנכ"ל שיווקסאקלאב ציוד מדעי וטכנולוגי בע"מ
אספקת ריהוט לבתי ספר וגני ילדים054-2665774tehilla@attias.co.ilתהילה זיניאטיאס אופיס קולקשיין בע"מ

אספקת ריהוט לבתי ספר וגני ילדים054-4555982inbal@chair.co.ilענבל רהבמרכז הכסאות בע"מ
אספקת ריהוט לבתי ספר וגני ילדים052-217671604-675067804-6750678e.lan.alko.b@gmail.comאילן אלקוביעמית למשרד - נטלי אלקובי

avieini49@gmail.com עפולה050-787796904-6404018אברהם עינינגריית אבי
ריהוט משרדי, ריהוט למוסדות חינוך 

ונגרות אומן

054-4273609matanaskri@gmail.comמתן אסקרינגריית אסקרי מטבחי פאר
נגרות, מטבחים, ארונות, ריהוט, בתי עץ

ריהוטvaldmanf@gmail.comעפולה050-565001804-659087404-6591246אלירןרהיטי ולדמן
ריהוטelibenami2@gmail.comעפולה04-659152404-6425941יוניברס רהיטים

ריהוט054-3001173ahuva@tollmans.co.ilאהובהטולמנס
ריהוט<054-4750228Atara Carmon <atara@g-il.comאוריתגלובל ישראל טקניון

ריהוטkado1@netvision.net.ilעפולה054-598753204-6114643עדןקאדו רהיטים

ריהוט משרדיetiam@graf.co.il;betzalelbr@graf.co.il 052-433527004-6734734בצלאלגרפיטי
ריהוט משרדי050-523436804-6523842moonshabo@gmail.comיאיר שבושבו ארט עפולה

ריהוט משרדי054-6509096assa.chairs@gmail.comאיב אסאאסא כסאות משרדיים
ריהוט משרדי09-740303409-7403035koral@innovate.co.ilקורל 054-5656636אינובייט
ריהוט משרדי03-6815381info@ilan-gabay.co.ilאילן גבאי

ריהוט משרדי04-643190104-6431902gabi@abu-nassar.comאבו נאסרהכל למשרד בע"מ
ריהוט משרדי052-245225103-960345503-9603357biramsbi@gmail.comבנימין יצחקר. בירם בע"מ

ריהוט משרדיshemi@aar.co.ilחיפה052-4055885שם טוב ניסיםפיין ליין א.א.ר. רהיטי איכות
ריהוט משרדי052-4261001073-2880011073-2880022dan@kolmus.co.ilדן רוזנטלאמקה ביט (2002) בע"מ

ריהוט משרדיargaman0308@walla.comדגנית 08-9332888050-7720206ארגמן תעשיות
ריהוט משרדי052-6720506073-7839499seham.k20@gmail.comעבדנגיירת האחים כנאענה

ריהוט משרדי050-871721908-942244008-9327186michal@imsegev.co.ilמיכל יוסףאי.אם. שגב תעשיות בע"מ
ריהוט משרדי052-5660917shlomidhan@gmail.comשלומי דהןדודי אופיס בע"מ

ריהוט משרדי052-555753603-550535403-5505678inf.itay@gmail.comאיתי פלישלמןמ. הרהיט שלי בע"מ
ריהוט משרדיkeisar1@orange.net.ilמושב אחוזם 77 ד.נ לכיש054-490409008-660114686601145אהרון אהרונירהיטי קיסר

ריהוט משרדיmayaa@compactus.co.ilקיבוץ עין החורש050-746625604-625021604-6250300מאיה אלוניקומפקטוס  בע"מ
ריהוט משרדי04-9588895guy1@guyline.co.ilגיא ליין בע"מ

ריהוט משרדי054-595301003-961341503-9529484lesheminfo@gmail.comל.ש.מ מתכות בע"מ
ריהוט משרדיinfo@peleg.ccראשון לציון054-522290003-9441777פלגפלג רהוט משרדי

ריהוט משרדיlzv@lzv.co.ilישוב חשמונאים08-9745051153-89745051יסכהלכל זמן ועט
ריהוט משרדיkalanit@office-gl.co.ilנחלת בנימין ת"א050-871557503-682483103-6812485כלנית שלוםאופיס גולדן ליין

ריהוט משרדיDanaA@huliot.comמסילה ב' ת"א03-688998003-6888980דנהחוליות שיווק בע"מ
ריהוט משרדיimas.abed@gmail.comנצרת04-656523604-6563428מיכון למשרד נצרת בע"מ

ריהוט משרדיsaadon91@hotmail.comעפולה072-3257999נגריית אחים סעדון
אספקת ציוד משרדי ומוצרי ניירnituv.orders@gmail.comח"פ 052-5970763513562587אמנון כהןניתוב חוסן שיווק והפצה בע"מ

YTS 054-2227497יקיר אטיאסיבוא ושיווקyakir02029829@gmail.comציוד משרדי
ציוד משרדי6403125danaamar26@gmail.comדנה 04-6403126054-3200116יאירהכל לילד ולגן

ציוד משרדי054-633987804-6527977076-5101408oritk14@bezeqint.netדניאלה אברהםבזאר קניון עפולה בע"מ

ריהוט וציוד משרדי



ציוד משרדי04-643190104-6431902gabi@abu-nassar.comאבו נאסרהכל למשרד בע"מ
ציוד משרדיYakir02029829@gmail.com 054-2227497יקיריקיר אטיאס

ציוד משרדי09-8944750gai_toys@mhash.org.ilשיגיא סוכנויות וצעצועים בע"מ
ציוד משרדי074-767129008-915070008-9150701tzafon@hakaveret.co.ilיוסיהכוורת בע"מ

ציוד משרדי052-4261001073-2880011073-2880022dan@kolmus.co.ilדן רוזנטלאמקה ביט (2002) בע"מ
ציוד משרדי050-726576304-65226743161lior@gmail.comישראל שבושבו מכשירי כתיבה 2012 בע"מ

ציוד משרדי04-665111104-6644966campus4office@gmail.comקמפוס ציוד משרדי בע"מ
ציוד משרדי052-5660917shlomidhan@gmail.comשלומי דהןדודי אופיס בע"מ
ציוד משרדיnanushivuk1@gmail.comעפולה052-646594804-6228842יוסימרכז הטונר והדיו

ציוד משרדי03-560033703-5661504haimkalim@bezeqint.netחיים קלים הכל למשרד
ציוד משרדיsuperfl4@netvision.net.il 054-646780804-637774604-6370830ריקי 04-6270907סופרפייל

ציוד משרדי ריהוט משרדי050-523436804-6523842moonshabo@gmail.comיאיר שבושבו ארט עפולה

052-4335270בצלאלגרפיטי
 אתי 2 / 04-6734734

etiam@graf.co.il;betzalelbr@graf.co.ilעמוס שלוחה
ציוד וריהוט משרדי

ציוד משרדי ומוצרי נייר052-597076304-957666004-9576633amnon_nituv@walla.co.ilאמנון כהןניתוב חוסן שיווק והפצה בע"מ
ציוד משרדי ומוצרי נייר050-686247404-6272574153-46272574boris.bord1@gmail.comרוסלן פתרונות סלולר בע"מ
אספקת ריהוט משרדי מוסדי052-217671604-675067804-6750678e.lan.alko.b@gmail.comאילן אלקוביעמית למשרד - נטלי אלקובי

אספקת ריהוט משרדי מוסדי052-245225103-960345503-9603357biramsbi@gmail.comבנימין יצחקר. בירם בע"מ
אספקת ריהוט משרדי מוסדי054-2665774tehilla@attias.co.ilתהילה זיניאטיאס אופיס קולקשיין בע"מ

אספקת ריהוט משרדי מוסדי054-4555982inbal@chair.co.ilענבל רהבמרכז הכסאות בע"מ

גל פז + ידיד שחףי.ג. יצור ריהו לגני ילדים בע"מ
052-2311641 / 054-

345525309-768744409-7687445superetz@zahav.net.il
אספקת ריהוט משרדי מוסדי

חומרי יצירה09-862045909-8340819office@minerco.co.ilמירב אשת קשרמינרקו תעשיות נתניה
חומרי יצירה052-378650004-646665104-6572189elshoroq-2011@hotmail.comנצרתאל שורוק מוצרי אומנות

חומרי יצירה052-4261001073-2880011073-2880022dan@kolmus.co.ilדן רוזנטלאמקה ביט (2002) בע"מ
חומרי יצירה054-788375004-6100062info@artdepot.co.ilקסריה - ענבלארט דיפו

חומרי יצירה190072013604-652249404-6401259giora1000@gmail.comגיוראפנאי לי הובי עפולה
חומרי יצירה052-7333661moranl@kravitz.co.ilמורןקרביץ טבריה

חומרי יצירה052-335270etiam@graf.co.il;betalelbr@graf.co.ilבצלאלגרפיטי
חומרי יצירה077-7059059capzoolashop@gmail.comאלעד גיאקפ זולה
חומרי יצירה03-5169550barak@kanvas.co.ilברקחב' קנווס

חומרי יצירה050-523436804-6523842moonshabo@gmail.comיאיר שבושבו ארט עפולה

052-5557831ששי שחרורקרביץ עפולה
 עינב /08-9147777

sasi@kravitz.co.ilשלוחה 215
חומרי כתיבה ויצירה

מכשירי כתיבה, ציוד אומנות050-726576304-65226743161lior@gmail.comישראל שבושבו מכשירי כתיבה 2012 בע"מ
ציוד קרמיקה לציירinfo@ceramiccon.co.ilחולון09-7461007קרמיקון
תיק פונים - תיקים משרדיים058-730956202-6732322avshalomm@hameshakem.co.ilאבשלום מעוזהמשקם

050-795748703-791333303-7913322shimon@mazag.co.ilשמעון ברנשטייןמ.ס. מצג סחר (1990) בע"מ
מכשירי למינציה, עריכות בחום 

וספירלה

052-6830821דנהשיקומית
 / 03-5502020

039511402
039511407 / 03-5585624dana@shikumit.co.il; adi@shikumit.co.il

ציוד שיקומי

מיוחדים - עזרים לאנשים מיוחדים - חליו יצחק ועפרה 
בע"מ

054-438129208-628758508-6281961איציק חליו
 ;yizhak@specialneeds.co.il
shachar@specialneeds.co.il

ציוד שיקומי

ציוד שיקומי03-6836911info@fridman.co.ilפרידמן אופניים
ציוד שיקומי073-2593172il01.azarim@sonova.comil01.azarim@sonova.comסונובה ישראל

Kapelkal - 072-394486308-933303408-9333035קפל קל 2002 בע"מkapelkal@kapelkal.co.ilציוד שיקומי
ציוד שיקומי03-6705858haimkalim19@gmail.comחיים קלים

ציוד שיקומי09-771773109-771-7731info@totallyinteractive.co.ilטוטאלי אינטראקטיב
ציוד שיקומי050-834337602-9916596amos@buchwalter.comamos@buchwalter.comבוכולטר
ציוד שיקומי09-7939-6351-539-7939-635info@saniflex.co.ilסניפלקס

ציוד שיקומי37519496steinero@zahav.net.ilאורטוםדיקה- שטינר בע"מ
ציוד שיקומי054-34030601700701110lifeteva@gmail.comבוריסטבע החיים

גלאל ציוד רפואי
-050     03-9249835

5258043
03-6916491galel.ido@gmail.com

ציוד שיקומי

ציוד שיקומי050-680198502-6737407shvil@012.net.ilshvil@012.net.ilדרור חרות פיתוח בע"מ

052-2584953שלומי טלמדטכניקה בע"מ
 / 03-9254032

039254040
03-9249977shlomital@medtechnica.co.il

ציוד שיקומי

ציוד שיקומי050-7777201oren@pn-israel.comאורן לספתרונות נגישות

AT - כרמיתאיי. טי. שיקום בע"מ
-03 / 073-7841644

5502020
03-5585624at@atst.co.il;info@atst.co.il 

ציוד שיקומי

ציוד שיקומי - ריהוט מונגש054-5377248yosi210@smile.net.ilיוסי אברהמימדיקל הנדסה
ציוד שיקומי - ריהוט מונגש050-4538732mshaleveg@hotmail.comמשה שלומ. שלו

ציוד שיקומי - ריהוט מונגש050-373009004-872389404-8721435oded7458@014.net.ilעודדיצירה ש. נויפלד בע"מ

050-9787050אושריגל קל טכנולוגיות נגישות בע"מ
-03 / 039511223

3511221
39612179

-Office@gal
kal.co.il;oshri@gal-kal.co.il

Office@gal-kal.co.il;oshri@gal-kal.co.il
ציוד שיקומי + מעלונים



ציוד שיקומי + מעלונים073-2593172il01.azarim@sonova.comסונובה ישראל
ציוד שיקומי + מעלונים03-6500955shimon@sadan-ltd.co.il שלוחה 4ירדנהסדן

054-2079005mor@mehalev.comמור איפרגןמהלב-המרכז לאיכות חיים ונגישות בע"מ

מוצרי נגישות-מערכות שמע ללקוי 
שמיעה בבתי ספר, עמדות לקבלת 

קהל, אולמות. סמני אזהרה למדרגות, 
אביזרים לשירותים ועוד.

עבודות עץ
עבודות עץ04-659374004-6527671galits@israetz.co.ilגלית 052-5969696בועז סרוסיישראעץ

גדרות + עבודות עץkadshay@netvision.net.ilמושב מרחביה 052-379674004-659140104-659321919105קדשאי גלעד
עבודות נגרות509944857ramaltd@gmail.comמוחמד אגבאריהראמא לוגיסטיקה

עבודות נגרות אומן052-217671604-675067804-6750678e.lan.alko.b@gmail.comאילן אלקוביעמית למשרד - נטלי אלקובי
נגרות אומן Ahuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881יריןי.א. פרוייקטים
נגרות אומן052-245225103-960345503-9603357biramsbi@gmail.comבנימין יצחקר. בירם בע"מ

נגרות אומן050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
נגרות אומן052-555753603-550535403-5505678inf.itay@gmail.comאיתי פלישלמןמ. הרהיט שלי בע"מ

נגרות אומןhashokdim@gmail.comמושב גבעת נילי52684585804-638074904-6380741ירון ארביבהשוקדים הנדסה
נגרות אומן050-5254958ilanyfrah66@gmail.comאילןאילן יפרח

נגרות050-6650050yokra0@gmail.comאריקמטבחי יוקרה
נגרות אלומיניום פרזולpirzul.naz@gmail.comנצרת054-6308394/504-6467592סאלחסאלח פרזול

ציוד לאירועים + במותshirli_79@hotmail.comחיבת ציון 42 עפולה04-652812915346528912שירלי 053-7622373אופיר 057-7622373אופיר אירועים השכרת ציוד
ציוד לאירועים + במות050-884888404-652882204-6528866chen@saharevents.comamiad@saharevents.com;inbar@saharevents.comעמיעד סהרסהר אירועים
ציוד לאירועים + במות050-567473408-894698709-8943493yarivparty@013net.netyarivparty@013net.netיריביריב אירועים
ציוד לאירועים + במות04-6751654duduero@hotmail.comduduero@hotmail.comיעלאריה מנכ"ל 054-4690650דודו אירועים

ציוד לאירועים + במות052-5554270itzikalfa68@gmail.comאיתי אטדגי מתכות
ציוד לאירועים + במות052-3289178/4809-835337309-8351314supersound@012.net.ilמוטי שלמהסופר סאונד הפקות ומופעים 1990 בע"מ

ציוד לאירועים + במותshay@orten.co.ilאשקלוןשמעון 054-6690679050-7713727שי אלקייםאורתן
ציוד לאירועים + מחסומים + במותmali@gadervagan.co.ilחיפה04-841042204-8573722מליגדר וגן
ציוד לאירועים054-6544969asher.moyal@gmail.comאשר מויאלאפטר יו

v.i.p ח.פ. 052-2881050515199800יואבעידן וי אי פיidanav12@gmail.comאוהלים

השכרת שרותים כימיים053-8833700052-8885924me@mnservice.gqבר יפרחאיי- פרש
השכרת שרותים כימיים054-451259504-642442404-6521580office@bere-sheet.co.ilאייל / רונןבראשית

קבלן הצללהyael@pealton.co.ilלא מייצרים הצללות170055523404-6266116 ישראל 050-3803162פעלטון
קבלן הצללה054-6690605077-3201194contact@ets-ba.co.ilאדרעץ-בא פרויקטים בע"מ

קבלן הצללהoffice@rakotex.co.ilח"פ 052-4809877511150161חגית טויטורקוטקס בע"מ
קבלן הצללהshemi@aar.co.ilחיפה052-4055885שם טוב ניסיםפיין ליין א.א.ר. רהיטי איכות - אורוגון

roni@m-ps.co.ildudi@m-ps.co.ilפסגות ד.נ. מזרח בנימין02-633547402-9972090רוני שגיא 054-7828845דודי קולנגי 050-5836705מתקני פסגות
קבלן הצללה

קבלן הצללה noam_m3@walla.comעפולה - ח"פ/ ת"ז 052-8407840077-7653315057450645נועםנועם שיפוצים
קבלן הצללהshh@shh.co.ilטרומפלדור 3 רמת השרון170072100003-5472237סוככי השרון

קבלן הצללה050-336055304-821080804-8212713neoram@inter.net.ilטל קאיןניאו-רם
קבלן הצללהeli@yerushalmy-son.co.ilפרופיל במייל050-263996004-9887824ירושלמי

קבלן הצללהroni@m-ps.co.ilציפי 054-782884502-997206002-6335474רונימתקני פסגות
קבלן הצללה וסככות050-7648361איתן ויזמןא.י. כיסויים

פתרונות הצללה052-5660917shlomidhan@gmail.comשלומי דהןדודי אופיס בע"מ
הצללותshivuk@coverit.co.ilקריית גת077-7572023077-5617306מוטי 052-5961116מירב 050-9854585קבריט

הצללות050-5200144srmahc55@walla.comצמח כהן
רשתות הצללהsafetynet.office@gmail.comת.ד 6054 אשקלון shadeNets08-678251008-67824727816001עזריאל ע.י סחר ושיווק בע"מ

050-557154204-6120200 רפיעמיר שיווק והשקעות בחקלאות
amir@amir-agricul.co.il                                   

rafid@amir-agricul.co.il
רשתות הצללה

סככות052-8717997saidanadeem158@gmail.comסעאידה נדיםבני האני
פרוק והרכבת הצללהyariv116@013.netמושב כפר רות054-444814608-976179508-9761692יריב פטוריזפטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ

פרוק והרכבת הצללה   keshatot@netvision.net.ilמושב גאולים054-465566709-885458509-8854589יניב שמשקשתות מוצרי גן וצל
פרוק והרכבת הצללהoffice@zamert.comחדרה050-438907504-633371004-6343525יאיר ודיסלבסקימסגריית צמרת בע"מ
פרוק והרכבת הצללהshalomroni@walla.co.ilעפולה052-685860104-649231304-6523024רוני שלוםאשנר תעשיות מתכת

050-8717224גרישגב תעשיות מתכת
מיכל יוסף 050-

871721908-9327559gere@imsegev.co.il
פרוק והרכבת הצללה ממתכת

פרוק והרכבת הצללה052-3748453saidatef@hotmail.comכרים
פרוק והרכבת הצללהasizemah@gmail.comראובן ובת שבע 5 ראשל"צ052-874406303-965205003-9652050אסי צמחסככות טליה בע"מ
פרוק והרכבת הצללה050-567473404-894698709-8943493yarivparty@013net.netיריביריב אירועים בע"מ

פרוק והרכבת הצללה02-651112302-6511124info@reemsport.co.ilראם ספורט ומחנאות 2013 בע"מ
ספקי הצללה וסככות050-462166004-648088104-6480881Ahuvim@gmail.comיריןי.א פרויקטים

ספקי הצללה וסככותmaria63@walla.comעפולה573994004-6060129--050אלכסמסגריית אלכס
ספקי הצללה וסככות054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוחברת גפן - תכנון ופיתוח נופי

ספקי הצללה וסככות052-8297911tropigan@bezeqint.netקובי שמואלטרופיגן א.נ.י הצללות וכיסויים בע"מ

ציוד לארועים

פירוק והרכבת הצללות



ספקי הצללה וסככותreutshedo@gmail.comעפולה050-928281804-659592104-6590669רעותמרזבית סניף צפון

PITRONOT052-8855022ליטלpitronot.ly@gmail.com

ספקי הצללה וסככות מעל מתקני 
משחק בגנים ציבוריים. ברזנטים, 

שמשוניות, יוטה לגדרות, כיסויים לפי 
מידה, סוככים, רשתות צל, כיסויים 

לנגררים, כיסויים לעגלות, כיסוי 
סחורות ציוד

sales5@coverit.co.ilח.פ 050-6300277513373381שי מטודיחברת קאבריט ייצור ושיווק בע"מ
ספקי הצללה וסככות מעל מתקני 

משחק בגנים ציבוריים וסוכן שטח.
סככות אוטובוס050-871721908-942244008-9327186michal@imsegev.co.ilמיכל יוסףאי.אם.שגב תעשיות בע"מ

שיפוץ תחנות אוטובוס052-685860104-649231304-6523024shalomroni@walla.co.ilאשנר- תעשיות מתכת
שיפוץ תחנות אוטובוס050-867589662636396261853roth@roth.co.il;yafa@roth.co.ilשירלירוט תעשיות

אוהלים ומתפרהasizemah@gmail.comראובן ובת שבע 5 ראשל"צ052-874406303-965205003-9652050אסי צמחסככות טליה בע"מ
v.i.p ח.פ. 052-2881050515199800יואבעידן וי אי פיidanav12@gmail.comאוהלים

אוהלים050-727509304-6561080michal@achidatex.comמיכלרבינטקס - אחידטקס

מתנות058-505228804-694578804-6945788assafy555@gmail.comאסף ירמיענבר דפוס משי בע"מ
מתנות ומוצרים שונים052-6506443iq20023@gmail.comאריאלסופר סטוק
מתנות ומוצרים שונים050-7548618649246004-6595292איתןבזאר לילך

מתנות ומוצרים שונים054-656619303-5775766lilitz@steimatzky.co.ilלילית זוויליסטימצקי מחלקת מכירות
מתנות ומוצרים שונים052-680660504-8573560rivkaeshtu@gmail.comרבקהמקס סטוק

מתנות ומוצרים שונים052-235766304-6527896orlys@orbasviva.co.ilאלירןסרוסי סטורס עפולה

052-805551404-6491188avi1979zada@gmail.com;kfarafula@gmail.comאביכפר השעשועים
מתנות ומוצרים שונים

מתנות ומוצרים שונים04-6040035pirat59@redpirate.co.ilשלוחה 3 / 6362*052-5005570יניבהפיראט האדום - קסילו סחר בע"מ

tmhindels@walla.comח"פ 050-6299583515488252מיכאל הינדלסמילמן דור ההמשך בע"מ
שי ומתנות, מגיני הוקרה, גביעים, 
מוצרי יודאיקה, סמלי דש, אותות.

בלונים054-9380404omrika22@gmail.comעומריעומרי נצנצים
בלונים052-6748487mrhappy_@walla.comמוטי מר שמח

בלונים054-7260383050-5446314balagan_idan@walla.comעידןהבלאגן של עידן
בלונים מתנות ומוצרים gabyz101@walla.co.ilמ052-756589904-6599773גבי פאר פפיסמדובאימפריה של מתנות

050-5795112איציקאיציק המדליק
hamadlik@gmail.com
eliranpi@gmail.com

בלונים מתנות ומוצרים

בלונים מתנות ומוצרים050-771774404-6426326alonveabalon@gmail.comבזאר אור- אלון והבלון
בלונים מתנות ומוצרים052-7046774tulitsionofek@gmail.comציון אהרוני - עולם הבלונים

בלונים ומוצרים שונים052-2299076orenakikos@gmail.comאורןמלך השקל
כלי בית ומוצרים שונים054-633987804-6527977076-5101408oritk14@bezeqint.netדניאלה אברהםבזאר קניון עפולה בע"מ

שוברי מתנת יום הולדת03-523475403-5220476service@nofshonit.co.ilcs@nofshonit.co.ilנופשונית
X1-700-55-00-7509-7451956בונוסvered@tapuznet.co.ilשוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת03-922339203-9223303office@raayonit.co.ilרעיונית

justforu 03-532231303-5324048דור חדש בשובריםinfo@justforu.co.ilשוברי מתנת יום הולדת
BuyMe03-3737117info@buyme.co.ilשוברי מתנת יום הולדת

Dream Box077-3434341info@muflaim.co.ilשוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת073-231581503-5106070073-2315815sales@KsharimPlus.comחגית אלמגורקשרים פלוס בע"מ

שוברי מתנת יום הולדת snif218c@shufersal.co.ilשופרסל
שוברי מתנת יום הולדת marina_111@walla.co.ilנופש חלומי

שוברי מתנת יום הולדתmuky@victory1.co.il ויקטורי
שוברי מתנת יום הולדת04-6559950alonoffice@gmail.comבונוס קארד

שוברי מתנת יום הולדת050-3403305neca53@shufersal.co.ilנועהתו הזהב שופרסל

052-3070022יהודהצופית
 שלוחה 03-5621663

12703-5621664info1@tzofit.co.il
שוברי מתנת יום הולדת

צילום 052-756589904-6599773gabyz101@walla.co.ilגבי פאר פפיסמדובאימפריה של מתנות
צילום אירועים054-23284446527002tomersabag31@gmail.comתומרג. הפקות

שי רואימי
החברה המקצועית בענף 

050-2269633sroimi@gmail.comהוידאו באירועים
צילום אירועים

צילום אירועיםshlomit746@gmail.comעפולה054-2600834משהמשה אוחנה צילומים
צילום אירועיםkobiohana10@gmail.comמאור 050-761045765932226425997054-8198876סטודיו אוחנהקובי אוחנה
צילום אירועים053-777070465911746520422nivpais@gmail.comניב פייסניב הפקות

צילום אירועים6420265print@tzilumplus.co.ilצילום+
צילום אירועים-לא לשלוח הצעות6420836sstar2000@walla.comיהב 050-3199503050-3199159מיכאלמיכאל שריקי סטאר 2000
צילום וידאו052-656178704-675492704-6754927office@tzlil-haemek.co.ilימי טאובצליל העמק יזמות בע"מ

צילום וידאו + סטילס052-3850389afulanow@gimal.comליכט ירוןליכט ירון יצחק

שוברי מתנת יום הולדת

צלמים

שיפוץ תחנות אוטובוס

אוהלים

בלונים ומתנות



054-8102758077-4102758sagiv21art@gmail.comשגיבשגיב לייטין פילמס
צילום וידאו, צילום, מגנטים, סרטי 

תדמית
צילום אויר - רחפן050-7200178shaulv77@gmail.comשאול וקניןשאול וקנין - לורד קיטש'

צילום סטילס050-7110991dudibhp@gmail.comדודי בן הרוש
צילום מגנטים050-6591025omri1bh@gmail.comעומרי חמו

GPR 052-5163327סטודיוmashuta.v@gmail.comצילום מגנטים
חנות צילום פיתוח תמונות עפולהkeren.ben.hanan@gmail.comעפולה04-6400308077-5342116תמונות תהילה

הפקת סרטונים צילום052-7950207mz_video@mizra.org.ilאריה ירדןמזרע הפקות
הפקת סרטונים צילום050-8594567ronbarak@sarid.org.ilרון ברקסרטים עם ברק
הפקת סרטונים צילוםshaltielgan@gmail.comח"פ 052-2509591057352460עמנואלעמנואל שלתיאל

הפקת סרטונים צילום054-4471372info@csfilms.co.ilחן שלחחן הפקת סרטים וטלוויזיה
הפקת סרטונים צילום052-4613237ohad@navedms.comאהד נוה

הפקת סרטונים צילוםinfo@chengusler.comחן גוסלרבית הפקה
הפקת סרטונים צילום053-9020661radioarny@gmail.comארנולד קרמצוקוב

צילומי אויר 054-995053609-09-9581723oritb@sightvision.co.ilסייט ויז'ין
צילומי אויר 50933389804-858035504-8580377zvika@hetz-hazafon.co.ilחץ הצפון
צילומי אוירgiladl@datamap.comרח' הירקון 67 בני ברק 03-754100003-751695651206גלעד 054-2204712דטה מפ 

צילומי אויר 50572942709-865306509-8650086yariv@ofek-air.comאופק צילומי אויר
צילומי אויר 04-839520204-8396098halabi@halabil.co.ilפוטו מאפ 

צילומי אויר052-837676803-5214626asafkrem@netvision.net.ilאסף קרמר מנכ"לא.א. מערכות מידע וניהול משאבים

050-3079270מרקעים
-03-6240563/03

6275577
ofir@mirkamim.co.ilהאחים מסלויטא 15 ת"א

פרסום שלטים

פרסום שלטיםYossi@maximedia.co.ilאלטלנה 14 ראשל"צ052-340004603-9181500מקסומדיה
פרסום שלטיםaviram@sieim.co.ilבר יהודה 65 נשר ת.ד 050-526028604-8213316438פרסום עלמה

פרסום שלטיםchen@h-zahav.co.ilהחיל וילברג 2  ת"א052-536667003-7609051חוצות זהב בע"מ

050-8844488אינדקס הגליל עו"ד בן חמו אתי
-04-6081608/04

6455005
itai@index-news.co.ilהמלאכה 14 נצרת עלית

פרסום שלטים

052-3745877ברעם פרסום מקורי
-03-7659613/054

3341257
kguy@baram.co.ilהברזל 34 רמת החייל ת"א

פרסום שלטים

פרסום שלטים050-551098864244556420363sksharim@gmail.comשרה אהרוניקשרים שרה אהרוני
שלטים050-7505121077-31689904-6426442aapirsom@walla.comאיילא.א. שלטים
שלטיםgimik@017.net.ilשרת 36, עפולה052-261073704-652691804-6526918משהגימיק שלטים

פוטו וולטאית - פנאלים סולארייםifat@lightning.co.ilיפעתאם ג'י לייטנינג בע"מ
פוטו וולטאית - פנאלים סולארייםudi@svivot.pro;mail@svivot.co.ilאודי בר לבבסביבות פרויקטים בע"מ

פוטו וולטאית - פנאלים סולאריים077-2102520office2@gal-engineers.co.ilאיילה קיציסגל מהנדסים אי.אן.ג'י בע"מ
פוטו וולטאית - פנאלים סולארייםeran@green-energy.co.ilערן הוסמןאנרגיה ירוקה ייעוץ וניהול בע"מ

פוטו וולטאית - פנאלים סולארייםsadot.energy@gmail.comדודו רוזנבלוםשדות אנרגיה בע"מ
פוטו וולטאית - פנאלים סולאריים052-667664504-8622337yoav@sapireng.comיואב רמתיספיר הנדסת חשמל

פוטו וולטאית - פנאלים סולאריים04-853666604-8537771saraya@rcohen.comשריה מלאכי

מערכות השקייה052-4265510odrd@omer-gard.co.ilעומר השקייה
מערכות השקייה052-837676803-5214626asafkrem@netvision.net.ilאסף קרמר מנכ"לא.א. מערכות מידע וניהול משאבים

מערכות השקייה052-5014612postmaster@netafim.comגלעד רוטבקנטפים
מערכות השקייה054-477786709-865135609-8651067info@agam-control.comאוריתאגם בקרה

מערכות השקייה053-72821103-568400203-6252758droreliyahu@motorolasolutions.comדרור אליהומוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
מערכות השקייה052-4265510oded@omer-gard.co.ilעומרעודד זוהרי

מערכות השקייה055-8856676jaimetrebitsch@gmail.comחיימהחיימה טרביץ אחזקת מערכות השקייה
מערכות השקייהallonsystem@gmail.comאלון סלע

מערכות השקייה055-8856676jaimet@galcon.co.ilחייםגל קון

מנחםא. פרץ שיווק אספקה טכנית
052-3566446\04-
6526689a.peretz10@walla.com

מוצרי השקייה

ליאור עבודות גז
boaztengaz@gmail.com;tengaslioromer@gmail.

com 
ספק גז

ספק גזmgr_16@amisragas.co.ilאמישרא גז
ספק גזבפקס09-8308185סופר גז

מנחםא. פרץ שיווק אספקה טכנית
052-3566446\04-
6526689a.peretz10@walla.com

אביזרי גז

מוצרי מזון + קרטיביםErez333373@gmail.comעפולה052-282045004-659638504-6596385ארז בקשיבקשי
מוצרי מזון + קרטיביםבפקס054-369068804-6595155פלדמן יעקב עמר

מוצרי מזון + קרטיביםבפקס04-652828704-6492696אסולין
מוצרי מזון + קרטיבים073-3993390/10riki.atdgi2@strauss-group.comריקישטראוס גרופ

מוצרי מזון

צילום במעגל סגור

צילומי אויר

פרסום שלטים

מערכות השקייה



מוצרי מזון + קרטיבים053-5221256מורד אילן
מוצרי מזון08-978830008-9788320/3uzi@aau.co.il מור - 052-3825552עוזי בעלים 052-5550800א.א.ע שיווק למוסדות בע"מ

052-4711773 אתי שופרסלשופרסל דיל
יהודה דהן מנהל סניף 

050-7544984
Snif251c@shufersal.co.il;Snif251m@shufersal.c

o.il;
מוצרי מזון

מוצרי מזון074-7157217muky@victory1.co.ilמוקי הנהלה 054-9777855עליזה סניף עפולה 054-3298018ויקטורי
מוצרי מזוןidosm@ybitan.co.ilעידו 052-8396213סניף עפולה 04-6456930יינות ביתן

מוצרי מזוןtzafon@eshel.org.il:eshelj@013net.net 052-2226259צביאש"ל ירושלים
מוצרי מזוןroys@plev.org.il 054-4237602רועי שיפטןפתחון לב

מוצרי מזוןlatet@latet.org.il *6833עמותת לתת
ממתקים073-39933901/01800707800073-3993749riki.atdgi2@strauss-group.comריקישטראוס גרופ
ממתקים052-590334904-6266008104-6266008ishayo6848157@gmail.comישיממתקי קובי

ממתקים054-6765505mazkirut-1@netvision.net.ilדניאלהאוסם
ממתקים052-5119980eden4382@gmail.comכוכבהממתקים קובי
ממתקים04-6528076magic2candy@gmail.com 054-5202153שיקנדילנד עפולה
ממתקים052-6970994zionedri1102@gmail.comאוריתמפגש הנרגילה

ממתקים ופיצוחים050-696938204-6596729shaniyk2@gmail.comאביבפיצוחי שני

מתכנני מים052-5324457cr.250.m@hotmail.comמוהנד אמסלם שיבלי
שטי

שטיפת פחי 1100 ליטר054-233311103-975599903-97559995kobi@neot-dorit.co.ilקובינאות דורית
שטיפת פחי 1100 ליטר053-441239303-647502003-6474041meirav.n@rga.co.ilמירבר.ג.א

רכב טיאוט03meirav.n@rga.co.il*050-66900646475020מירבר.ג.א
רכב טיאוט03-6502800smadar@alon-group.comסמדרקבוצת אלון

רכב טיאוט050-3563319guy.develop@gmail.comאילן ובועז מזרחיג.י.א פיתוח וריסוסים
רכב טיאוט054-8118818cleanstar@clean-star.co.ilמיכאלקלין סטאר

רכב טיאוט052-8733777rnmyaz@gmail.comמומיר.נאם
רכב טיאוט 050-3839994Tomer1980@gmail.comתומר גואטה

רכב טיאוט052-801917603-5586149office@zachor.co.ilרואיצח אור

רכישת כלי רכב050-6501448shaul@uds.co.ilאבי שאוליו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ
רכישת כלי רכבazradi2010@gmail.com*6341גרינאקסטרים

רכישת כלי רכב04-842001004-8420080arale@lease4u.co.ilאהרוןליס פור יו
רכישת כלי רכב 050-4049635004-644313804-6443947shimsonb@avis.co.ilשמשון בנימיןאוויס

08-9191815SagiEdri@Shlomo.co.il;kerensh@shlomo.co.il קרן050-8500705שגיא אדרי 054-6809680שלמה סיקס
רכישת כלי רכב

רכישת כלי רכב052-348022304-959330004-9594400rons@leascar.co.ilרוןליסקאר
רכישת כלי רכב072-3255140afula@budget.co.ilשליבאדג'אט
רכישת כלי רכב050-888037803-791200003-7915613itayn@calauto.co.ilאיתיקל אוטו

רכישת כלי רכב696515104-6965252yoav_7171@wallh.co.il--050-2020435004תופיק טאהא בע"מ
רכישת כלי רכב04-672283104-6715091אלדן
רכישת כלי רכב04-6523792zehavitl@albar.co.ilזהביתאלבר

רכישת כלי רכבshanil@hertz.co.il*2332שניאוטו סנטר

04-9119012carassotradein@carasso.co.il*5503 / 04-9119009קרסו טרייד אין
רכישת כלי רכב

רכישת כלי רכב04-634571104-6345710אוטו קאר מוביל
רכישת כלי רכב077-4375681team@motodeal.co.ilמוטודיל

רכישת כלי רכב050-560624104-640086104-6400989yamay1@walla.co.ilיובל קדושימאי טרייד אין
רכישת כלי רכב050-665395804-634400oranit@zemach.co.ilאורנית כרמלצמח ליסינג

רכישת כלי רכב 03-6710210cs@lubinski.co.il*4989לובינסקי טרייד
רכישת כלי רכבgmail.com3386300@gmail.com@050-33863003386300משה אבוטבוליורוקאר מובייל

רכישת כלי רכב052-279721104-6401666yb1402@gmail.comיאיר בטיטובית הרכב
רכישת כלי רכב053-7222447Masharka.m@gmail.comMasharka.m@gmail.comמשרקה מוחמדסקודה עפולה
רכישת כלי רכב054-717018604-6402404adimo@mct.co.iladimo@mct.co.ilאבי מורליהונדה עפולה

050-838812904-6093021עופר רגביונדאי / מיצובישי
afulamotors@afula-

motors.co.ilafulamotors@afula-motors.co.il
רכישת כלי רכב

1-700-500-213moshe@abtoyota.co.ilמשה ביטון 050-5399398ביטון דודטויוטה עפולה
moshe@abtoyota.co.il

רכישת כלי רכב

רכישת כלי רכב04-640705004-6401202eytanmelakes@gmail.comeytanmelakes@gmail.comאיתן  / איילפג'ו – מונזה עפולה
קונה כלי רכב050-4447320eliyahu@arrowmid.comוחנון בנימין
קונה כלי רכב050-4447320beho39@gmail.comחיים אליהו

קונה כלי רכב052-2529113tepperanat@gmail.comטפר דב
קונה כלי רכב052-2166171אחמד

קונה כלי רכב054-2594920אחמד פירה
קונה כלי רכבsegalsaar@walla.com 054-202463403-9335386סערסגל סער

מתכנני מים

שטיפת פחי 1100 ליטר

רכישה ומכירת כלי רכב

מערכות שתיה



03-758386903-9566522יוני 054-4442747*2161הדס פתרונות סינון בע"מ
אלטלנה 14 א.ת מערב ראשון 

web@hadass.bizלציון 7515002 ת.ד 5079
מערכות שתייה

מערכות שתייהiski21@homecenter.co.ilקהילת ציון 19 עפולה054-539803204-6420421אולגההום סנטר
מערכות שתייה                    shishi0132@gmail.comת.ד 71 תל מונד09-7964902נופר // אורלי / הודיה08-6775700 שלוחה 0מיטלא.צ מיטב מערכות כלליות

מערכות שתייה050-532271504-659622704-6596013haim6596@walla.co.ilחיים הדר - אל חי
מערכות שתייהmysagiv@gmail.comת.ד 5182 ראשל"צ050-825021603-941500003-9415001שוקי ברשגיב שיווק מערכות

052-8280297עודד אברהםשטראוס - תמי 4
03-5387676 שלוחה 

285
oded.avraham@strauss-water.comאור יהודה03-5387676

מערכות שתייה

מערכות שתיה053-6210212avi6110@gmail.comאבימים פור יו
מערכות שתיה050-403203303-6555188077-5232213watermiki@gmail.comמיקימי ווטר

שרותי חיטוי למערכות שתייה053-4484840077-5422804kobi.mse@gmail.comקובימ.ש הנדסה מרק וסימון
שרותי חיטוי למערכות שתייהtamir@p-ma.co.ilיוקנעם מושבה052-8465169תמירפלגי מים

רהוט רחוב ברזיותorly@arica.co.il;sigalit@arica.co.ilרח' העמל אשדוד08-8563535077-4448492סיגליתסיגל 052-6971155שחם אריכא
ריהוט גן ברזיותinfo@oufick.netפרדס חנה050-970757704-637941104-6379406צור מרדכי מנהלאופק

ברזיות054-448070003-931250703-9340730yarokati@017.net.ilחייםירוק עתיק
ברזיות052-6089030sarithrr.amota@gmail.comשריתנופים

דגלים03-924410503-9230383shragail@zahav.net.ilשרגאי
דגלים050-523994703-9245896flags@akaduri.comא. כדורי

דגלים052-2848880077-408092004-6333338r@6248480.co.ilרובין דגלים
דגלים04-652751304-6880008leddigital515@gmail.comדיספלי לד דיגיטל
דגלים03-648233703-5488664rafi@flagandsign.co.ilרפידגל ושלט בע"מ
דגלים050-523994703-924488203-9244883a_kaduri@netvision.net.ilכדוריא. כדורי דגלים

דגלים039618588sales@ronitflags.co.il 050-4282864שמעוני דודרונית דגלי אומות
דגליםronith@pas-gon.com 052-241488504-6063593בועזפסגון

דגליםInfo@marom.co.ilמרום דגלים ותרנים
דגלים050-551098864244556420363sksharim@gmail.comשרה אהרוניקשרים שרה אהרוני

תרנים דגליםoffice@out-door.co.il 04-627778604-6277785אווטדור - תרנים לדגלים
אספקת דגלים ושרשראות קישוט054-633987804-6527977076-5101408oritk14@bezeqint.netדניאלה אברהםבזאר קניון עפולה בע"מ

אספקת דגלים ושרשראות קישוט052-756589904-6599773gabyz101@walla.co.il gabyz101@walla.co.ilגבי פאר פפיסמדובאימפריה של מתנות
אספקת דגלים ושרשראות קישוט052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר  דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

אספקת ציוד למעבדות בית ספרinfo@saklab.comת.ד 69 סכנין 054-766269904-674021004-674413630810 תאיר קסום סמנכ"ל שיווקסאקלאב ציוד מדעי וטכנולוגי בע"מ
אספקת ציוד למעבדות בית ספרdavid@o-me.co.ilהגפן 26, מבשרת ציון052-75002361-700-706-96302-5333193דוד רחמיםאו מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ

משרדי נסיעות לחו"ל04-6404111galityanovich@issta.co.ilאשלגליתאיסתא ליין
משרדי נסיעות לחו"ל054-5257058fatenm@issta.co.ilפאתןאיסתא נצרת

משרדי נסיעות לחו"ל054-471816304-6522566yossi03@nrs.co.ilיוסי פלקאקדמי טרוול עפולה 1979 לכיש טורס
משרדי נסיעות לחו"ל050-658052904-6523257anatz@amex-travel.co.ilענתאלון אמקס
משרדי נסיעות לחו"ל050-5630478meirav@larontours.co.ilמירב ראטהלרון טורס

משרדי נסיעות לחו"לholylandtreasure.y@GMAIL.COMהרצליה052-656522209-7796761מנחם רוםהולילנד טרזיר בע"מ

02-5006641/3302-5389303ofras@ayalagroup.co.ilעופרה 050-641221אבי  חן 054-5951263איילה
משרדי נסיעות לחו"ל + משלחות 

מורשים במשרד החינות

03-7777486/24903-777486/249rachel153@bezeqint.netגיא 052-3589691רחל חדאיו 052-2907922איסתא
משרדי נסיעות לחו"ל + משלחות 

מורשים במשרד החינות

אהרון טורוביץ 054-4938322אקדמי טרוול
איציק לביא 054-

5255886
-03

7130130/159/156
03-5663350aharon@academy.co.il

משרדי נסיעות לחו"ל + משלחות 
מורשים במשרד החינות

054-459699209-765031409-7657764galed@012.net.ilשרה פאלחגלעד סיורים
משרדי נסיעות לחו"ל + משלחות 

מורשים במשרד החינות

גשר לעולם
חלי קידר נחמן 052-

2680821
איילת יונגסטור 054-

4323383

-03-5256811/03
-5260910/03

5320286
03-6201443/03-5320506kaidar@geshertours.co.il;helly@geshertours.co.

il;ayelet@geshertours.co.il

משרדי נסיעות לחו"ל + משלחות 
מורשים במשרד החינות

052-367445504-988611604-9885220mosheh@d-u.co.ilמשה הרטמןדיזנהויז
משרדי נסיעות לחו"ל + משלחות 

מורשים במשרד החינות

צבי סער 054-5214083הלל טורס
פיני גינסבורג מנכ"ל 054-

4865600
-03 / 03-6216322

5253858
03-5283963zvi@hilleltours.co.il;pini@hilleltours.co.il

משרדי נסיעות לחו"ל + משלחות 
מורשים במשרד החינות

050-9510707שושנה הירשמןסינגל טורס
-03 / 03-5492436

5498698
03-5492877shoshana.hirshman@signaltours.com

משרדי נסיעות לחו"ל + משלחות 
מורשים במשרד החינות

052-839109802-6216198ephyg@israelexperience.orgאפי גוטמןהחוויה הישראלת
משרדי נסיעות לחו"ל + משלחות 

מורשים במשרד החינות

תערובת לבעלי חייםshaulvaknin@walla.co.ilקדושי השואה 6 עפולה עלית052-476716304-6424395שאולתוכים בעמק
תערובת לבעלי חיים04-6755557ilana@zmf.co.ilמכון תערובת צמח

תערובת לבעלי חיים04-6769387michal@eog.co.ilשדה אילן
תערובת לבעלי חייםnatil400@gmail.comנתנאל052-7632091שפע חציר

דגלים

ציוד מעבדות בית ספר

משרדי נסיעות לחו"ל

תערובת לבעלי חיים

חציר

ברזיות



חצירhagai1l1@walla.co.ilחציר חגאי
חצירinfo@grasses.co.ilחציר הרועה

חציר052-227411804-6528995maayan@asfir.comתל עדשיםניב עוז
חציר052-3515174haim424221@gmail.comמושב אביטליוסי חיים

חציר054-4262426ronenbsl@netvision.net.ilמושב בן-עמירונן
חציר054-431260203-9721958irisbrnr@inter.net.ilמושב בני עטרותבני

שקיות אשפה + שקיות גללי כלבים03-924310203-9243103info@freshclean.co.ilי. נתנאל שיווק בע"מ
שקיות אשפה + שקיות גללי כלבים 09-7669910plstplus@013.net 09-7658125פלסט א.ע פלוס בע"מ

שקיות אשפה + שקיות גללי כלבים050-5366733Yossi.clearad@gmail.comיוסיקליר אד
שקיות אשפה + שקיות גללי כלביםvetsuply@zahav.net.il 03-941403203-9414035א. אספקה וטרינרית

שקיות אשפה + שקיות גללי כלבים054-802716008-675021008-6750929yossi@ashplast.comיוסיאשפלסט מסחר ותעשיות פלסטיק
גופר קד"מ בע"מ יבוא ושיווק מוצרי פרסום ומתנות 

לקידום מכירות
052-446553303-5346978נעם גופר מנכ"ל

gofern@bezeqint.net
שקיות אשפה + שקיות גללי כלבים

שקיות אשפה054-775007004-652795504-6597614nina@tecoltd.co.ilנינהתיקו בע"מ

6403125דנה 04-6403126054-3200116יאירהכל לילד ולגן
danaamar26@gmail.com;h046403126@gmail.c

om
דיו וטונרים

דיו וטונרים6735736052-4335270073-2457304etiam@graf.co.il;betzalelbr@graf.co.ilבצלאלגרפיטי
דיו וטונריםnanushivuk1@gmail.comעפולה052-646594804-6228842יוסימרכז הטונר והדיו
דיו וטונרים04-643190104-6431902gabi@abu-nassar.comאבו נאסרהכל למשרד בע"מ

דיו וטונרים052-3100005073-288001meir@kolmus.co.ilמאיר שבתקולמוס בע"מ
דיו וטונריםYakir02029829@gmail.com 054-2227497יקיריקיר אטיאס

דיו וטונרים04-665111104-6644966campus4office@gmail.comקמפוס ציוד משרדי בע"מ
דיו וטונרים052-5660917shlomidhan@gmail.comשלומי דהןדודי אופיס בע"מ

דיו וטונריםinfo@printec.co.ilהגר"א 14 חולון052-778800503-651140603-5011280יואל יעקובובפרינטק מיכון משרדי בע"מ
דיו וטונרים054-248844803-959722003-9597219mbh@zilumatic.co.ilמשה בן חמוצילומעתיק בע"מ

דיו וטונרים054-7669112admin.cf@gmail.comאלעד אופקאופק מערכות
דיו וטונרים050-893444003-561207903-5610627hely-d@mafil.co.ilחלי דסנרא. נין נון ושות' בע"מ

דיו וטונרים050-795748703-791333303-7913322shimon@mazag.co.ilמ.ס מצג סחר 1990 בע"מ
ytek רגבה054-235557604-8733769רונן זינגר סמנכ"ל מכירותוואי-טקronen@ytek.co.ilדיו וטונרים

דיו וטונרים3674221935743189tali@kehela.co.ilס.כחילה
דיו וטונרים ehudb@taldor.co.il 050-720061703-929844203-5286053אהוד ברלינרתל דור

דיו וטונריםtamir@copytech.co.ilחיפה054-805602404-847744404-8477440תמיר נוהקופיטק מיכון משרדי
דיו וטונרים03-624299903-624299903-6241777tonus@tonus.co.il, adi@tonus.co.ilעדיטונוס

דיו וטונריםhaimkalim@bezeqint.net 03-560033703-5661504חיים קלים הכל למשרד
דיו וטונרים053-442735604-605340304-6502973labo@labo.co.ilבןלאבו
דיו וטונרים054-811154203-951151403-9515513sales3@b-tech.co.ilברק חדוותביטק

דיו וטונרים050-6336339technoelsivan@gmail.comסיוןטכנו אל בע''מ
דיו וטונרים054-246792208-948000008-9366678elidor@015.net.ilבןאלידור 2000

אספקת טונרים וראשיו דיו050-5975686dolev@ncr.co.ilדולב חלמישי.א מיטווך ובניו
 אספקת טונרים וראשי דיו054-6799098avishag@nsls.co.ilאבישג עטרינסלס ייבוא ושיווק בע"מ

מדפסות וטונרים054-2227497yakir02029829@gmail.comיקיר אטיאסYTS יבוא ושיווק

הפקות לפסטיבלjacky@jackybachar.comג'קי בכר
הפקות לפסטיבלDror4cohen@gmail.comדרור כהן

הפקות לפסטיבלornitbd@bezeqint.netאורנית בן דרור
הפקות לפסטיבלinbal@zappagroup.comענבל

הפקות לפסטיבלilanitl@target-market.co.ilאילנית
הפקות לפסטיבלanay10@walla.comבובות ענק054-5454450אנאי הפקות עפולה

הפקות לפסטיבל050-3506500yossi@jamalpro.co.ilיוסייוסי ג'אמל
הפקות לפסטיבלgiladhaf@gmail.comבובות ענק04-659347804-6421183מיכל 053-6366333חדד גלעד  050-5538770גלעת סמייל הפקות

הפקות לפסטיבלlmgg@walla.comבובות ענק050-7692772ליאתלונה דן
תרבות , אירועים פסטיבלים.chen.k@mamtver.co.ilתל אביב054-444172203-696950036969600חןמנטבר אמנים והפקות

052-3590143hadas.shachnai@gmail.comהדס שכנאי
הפקת אירועים  קול קורא -כנסים - 

הורים וילדים

054-7504012ig.yadaim@gmail.comאיריס גרינבאוםידים יוצרות
הפקת אירועים  קול קורא -כנסים - 

הורים וילדים

 054-7538847050-6807690shai@kazoo.org.il;office@kazoo.org.ilקאזו הפקות
הפקת אירועים  קול קורא -כנסים - 

הורים וילדים

052-3517546pnina@rosh-h.co.ilפנינהראש חוצות
הפקת אירועים  קול קורא -כנסים - 

הורים וילדים

052-9966800ofek.daniel@gmail.comדניאלמדען נולד
הפקת אירועים  קול קורא -כנסים - 

הורים וילדים

054-4520534office@shpitzim.co.ilמימי שפיץ
הפקת אירועים  קול קורא -כנסים - 

הורים וילדים

דיו וטונרים

הפקות לפסטיבל

שקיות אשפה



סדנאות
סדנאות050-9933558ilana8261@gmail.comאילנה ישראליפנינה בגבע

סדנאות הגנה עצמית054-3194941077-7880502077-5003647elitekravmaga.il@gmail.comעילית קרב מגע
סדנאות הגנה עצמית02-678176402-6726404elhalev@elhalev.orgאל הלב

סדנאות הגנה עצמית050-6930625nirlev@hotmail.comניר לבשטיין
סדנאות הגנה עצמית050-8085160amirirklein@gmail.comאמיר קליין
סדנא העצמה והגנה עצמית050-7504624jakkami2000@gmail.comגאק ששון

סדנת מגדר ושינוי חברתי052-2796783hilatm012@gmail.comהילה טוכמכר - משעלי
סדנה לבני נוער058-4767506Inbala1@netvision.net.ilענבלמרכז ענבלים

סדנה לבני נוער ציורי פנים וגוף052-5355933michal.h.g@gmail.comמיכלמיכל
סדנת בישול522350342tsalilivni@gmail.comצליצלי לבני

סדנת בישול052-7723210karla231284@gmail.comקרלה ויאיירה שיווק אירועים
סדנת בישול ואפייה054-7872385oranitk@gmail.comאורניתאורניתוש

סדנא טיפולית משולבת עם בישול054-5842490chefkobitan@gmail.comערוגות - קובי ביתן BSW שף ומטפל
סדנא לעיצוב פרחים052-333398904-6401717hanni.ankri@gmail.comחניעלי כותרת

סדנא לעיצוב פרחים050-2178781rinatb@court.gov.ilרינת ביטוןרינת'ה
סדנא לעיצוב פרחים052-3748221os2508@wall.comאושרת בגים

סדנא לעיצוב פרחים04-6526393flowerafula@gmail.comשושנת העמקים

סדנת מנהיגות בשפה הרוסית052-6091631annaz@iualliance.comאנה זרובה
סדנת מנהיגות בשפה הרוסית053-7171864centr.nesia.ferdman@gmail.comחנה

סדנת מנהיגות בשפה הרוסית 052-6774758elesovoy@gmail.comאליעזר
עש

סדנא לקולנוע מסייע077-5510452info@kolnoam.comמרכז שרון ישראל - התוכנית לקולנוע מסייע
סדנא לקולנוע מסייע050-7187077shiftadva@gmail.comאדוה כהןשיפט  - Shift - שינוי דרך דרמה תרפיה

קורס תיאוריה052-3796761liad74@gmail.comוולף ליעד - מורה לנהיגה מוסמך
קורס תיאוריה050-5676404saleh_sha@yahoo.comשלביבית ספר לין

קורס תיאוריה053-371263203-5030963oshi@shraiber.co.ilאושי הלוישרייבר - לימודי נהיגה

סדנא טיפול בכלבים054-803242303-6099191leeorleeg@gmail.com;hdcenter2012@gmail.comטל שלושמרכז הכלב והאדם
סדנא טיפול בכלבים050-2447191ofer.yogev3@gmail.comעופר - יוגבהגיבורים של יוגב
סדנא טיפול בכלבים04-6754571office@afikimdogs.co.ilכלביית אפיקים

050-5284298galiamsw@gmail.comגליה פלד
מטפל / ת מרכז למשפחה - אלימות 

במשפחה

052-4596950lirazcbt@gmail.comלירז פינסקי
מטפל / ת מרכז למשפחה - אלימות 

במשפחה
מטפל / ת מרכז הורים וילדים050-5867681yaelelboim22@gmail.comיעל אלבויםדרך הנקודות הטובות

מטפל / ת מרכז הורים וילדים054-7515021shoshi2602@gmail.comשושישושי שחם

052-3393104uri@meyshar.co.ilדר' אורי שטרברג
סדנא בנושא  משפחה החינוך הבילתי 

פורמלי

שירותי ייעוץ למערכת מנהל חינוך052-880986zorik@hacham.co.il זוריק ולדרחכ"ם ייעוץ מוניציפאלי         .
שירותי ייעוץ למערכת מנהל חינוך077-3209331eti@optm.co.il אתי אראלחברת אופטימום
שירותי ייעוץ למערכת מנהל חינוך08-8658504ron@fishmancpa.co.ilרון פישמן, רו"ח

    EZC 052-3864573אייל צדוק יועציםinfo@ezc.co.ilשירותי ייעוץ למערכת מנהל חינוך

050-3199329שמעון אמויאלהדרך לפסגה
Shimona2014@walla.com; 

shimona@afula.muni.il
שירותי ייעוץ למערכת מנהל חינוך

054-2657066guy@automas.co.ilגיא ענבראוטומס
שירותים מקוונים: חינוך ומשאבי אנוש

054-435574404-9535072amittai@megged.co.ilאמתי מגד - טיפולים, סדנאות והדרכה
סדנת השתלמות לצוות מטפלי משפחה 

בנושא - ניכור הורי

054-2467746baroninbal1@gmail.comדר' ענבל קיבנסון בר-און
סדנת השתלמות לצוות מטפלי משפחה 

בנושא - ניכור הורי

meiravfridmann@gmail.comקיסריה054-8199142077-7866549מאירהמאירה פריימן

יועצת אומנות - מנהלת פרוייקטים - 
שדרוג חזות העיר - ציורי קיר ומבנים

בטיחות בתנועה , 
שערים ומיגוןבטיחות בתנועה , שערים ומיגוןשערים ומיגון

בטיחות ושעריםmadpark@madpark.co.ilשער לפארקמד פארק
בטיחות ושערים otot@otot.co.ilפתח תקווה03-9246665אותות אלקטרוניקה

בטיחות ושערים052-664447003-5705533avigdor@madpark.co.ilאביגדורמד פארק
בטיחות ושערים  r@yyaal.co.ilיאל

בטיחות ושעריםinfo@deandde.comנשר050-652505204-821162804-8207735בר-טל צחידי.אנד.די בטיחות בע"מ



בטיחות ושערים073-784155204-912452403-9048091sales@keshet-systems.co.ilקשת מערכות שערים גורן ובניו
בטיחות בתנועה053-744195208-852514408-8525146elkayam@elkayam.co.ilבני אלקייםאלקיים סומון כבישים בע"מ

בטיחות בתנועה052-700824404-646042004-6460420igalbawer@013.netבאורמן יגאלנשר בטיחות ויעוץ עסקי
בטיחות בתנועה050-462166004-648088104-6480881Ahuvim@gmail.comירוןי.א פרויקטים

בטיחות בתנועה054-525352409-881183909-9512215moni@hayozer.co.ilמוניהיוצר סדנא לשילוט
בטיחות בתנועהinfo@i-safety.co.ilחיפה 054-4685988077-3463471077-34634723298349נטע-ליחנן המרכז הישראלי לבטיחות

בטיחות בתנועהkristal_055@yahoo.comח"פ 052-4640355029744349ניצןניצן קריסטל
בטיחות בתנועה054-2614190yoni1461993@gmail.comיהונתן אלפסייהונתן אלפסי הסדרי בטיחות וסימון כבישים

בטיחות בתנועהyoni@eliav-eng.comח"פ 058-7893457515926194יהונתן אליאבי. אליאב הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ
שערים072-3385496el_ram@netvision.net.ilמזורמד אלרם שערים

שערים ומיגון'info@shearim.co.il'03-654500003-6339988יעקב ניר 050-6540333שיר-אלשערים / מנופי אבי
שערים ומיגוןoren@ofergates.comחולון1800701170073-200200003-9669144אורן 052-3946850עופר שערים

שערים ומיגון02-5363336info@rom-tech.co.ilדוד 052-4342919קובי 050-5762407רום טכנולוגיות
שערים ומיגון09-8943466david@elgoteam.comדודאל גו טים

שערים ומיגון, מחסומים052-522447904-811418104-8114181migvan.solutions@gmail.comשלומימגוון פתרונות חכמות בע"מ
שערים חשמליים052-8717997saidanadeem158@gmail.comסעאידה נדיםבני האני

04 - 046272835 - 6272821אלטרון
הברקת 18, פארק התעשייה 

sales@eltron.co.il קיסריה
שערים חשמליים

שערים חשמלייםmerav@keshet-systems.co.ilת"ד 2081 קריית-אתא1-800-80-60-30קשת מערכות שערים אוטומטיים
שערים חשמלייםinfo@shearim.co.ilדרך השבעה 24 חולון03-654500003-6339988שערים

שערים חשמליים walla.com@25322שד' ההסתדרות 69 חיפה072-321831604-8412461גורן

04-8741-01404-8744-968אל רם
א.ת. קריית ביאליק 27111 תא 

el_ram@netvision.net.ilדואר 1248
שערים חשמליים

ע.ה. אייל מסחר ושיווק בע"מ
רון כץ חומרים מסוכנים 
050-426663308-916090308-9160902ron@eyalgroup.co.il,חירום ,וניקיון תעשייתי

בטיחות

בטיחות050-7777201oren@pn-israel.comאורן לספתרונות נגישות
מחסומים וגדרות זמניים054-9499659zionkabalo@gmail.comציון קבלו

מחסומים052-522447904-811418104-8114181migvan.solutions@gmail.comשלומימגוון פתרונות חכמות בע"מ
מחסומים וגדרות זמניים054-9499659zionkabalo@gmail.comציון קבלו

עמודי מחסום054-595301003-961341503-9529484lesheminfo@gmail.comל.ש.מ מתכות בע"מ

אביזרי בטיחות למוסדות חינוךdor2012dor@walla.comקרית ביאליק052-640048104-873489704-6898190בני דניאלדור אביזרי בטיחות

בובקט, מחפרון, שופל04-653185904-6532178z547774107@gmail.comארזים תשתיות
בובקט, מחפרון, שופל04-652625804-6526259office@ronafar.co.ilרון עבודות עפר

בובקט, מחפרון, שופל04-642567304-6425673ranip.pini@gmail.comבונה מסד
בובקט, מחפרון, שופלמסירה ידנית050-423023204-6591045משה מורד

בובקט, מחפרון, שופל053-676661604-9804466meirmorad2@gmail.comמאירמורד פינוי פסולת
בובקט, מחפרון, שופל052-5303424balkal@bezeqint.netbalkal@bezeqint.netאבי בן לולובל קל יזמות ובניה בע"מ

בובקט, מחפרון, שופל052-5102307dkodler93@gmail.comdkodler93@gmail.comדודו קודלרקודלר
בובקט, מחפרון, שופל050-5216863elan770@walla.comelan770@walla.comאילן כהןמחפרון העמקים

בובקט, מחפרון, שופל04-6407624Anan.zoabi.1972@gmail.comזועבי ענאן
בובקט, מחפרון, שופל052-5954645sksigalit@gmail.comאריק אלבזאלבז עבודות עפר ופיתוח

052-5521569לילך אדריא.ט שרותים משפטים בע"מ
03-5597320 שלוחה 

3
et.lawservices@gmail.comיגיע כפיים 12 פ"ת03-5597321

בובקט, מחפרון, שופל

בובקט, מחפרון, שופל, טרקטור052-2823293077-3293262nogahadad10@walla.comnogahadad10@walla.comאבי חדד חקלאי

israelsir22@walla.co.ilהקונגרס הציוני 60 עפולה054-2699117ישראל סיראישראל אחים סירא עבודות עפר
בובקט, מיני מחפרון וכל סוגי עבודות 

העפר
כלי צמ"ה מחפרון בבוקט שופל050-6548482Ahhuaug5515@gmail.comשי יהושעשי לוגיסטיקה בע"מ

04-653185904-6532178חב' ארזים תשתיות בע"מ
ת.ד. 33  מועצה איזורית גלבוע 

18120
z547774107@gmail.com

מגרסות בטון

התזת בטון052-252063003-6813182lior@a-ofir.coאופיראופיר התזת בטון
התזת בטון072-321970304-8482050dorit@jakoby.co.ilיעקהיעקב התזת בטון

התזת בטון050-5905370yoram5370@walla.comאברמובאברמוב התזת בטון
התזת בטון03-5489060life1972@walla.co.ilבלולובלולו התזת בטון

אספקת בטון050-5501500dpyaa3@gmail.comאלדד שיטריתא. גלבוע שרותי שאיבה
אספקת בטון'shimon140169@gmail.com'050-5475206שמעוןבטון העמק

;054-9090566udi.horesh@cemex.com dpyaa3@gmail.comגלעדשפיר
אספקת בטון

הקמת חממה076-801486009-8661806migdal@hamshbir.co.ilאורנההמשביר לחקלאי בע"מ
הקמת חממהlimor@elgo.co.ilלימור 052-426551004-9111442עודדאלגו השקייה בע"מ

הקמת חממה052-720722204-9840621ronirr46@gmail.comרונימתפרת נווה ים

מגרסות בטון

התזת בטון

אספקת בטון

הקמת חממה

עמודי מחסום

אביזרי בטיחות למוסדות חינוך

בובקט, מחפרון, שופל



הקמת חממהcontact@halomhadash.comחלום חדש

פלרם תעשיות בע"מ

משרד ראשי: 04-
8459900, משרד 

04-8455588marketing@palram.co.ilמכירות: 04-8459924

הקמת חממה

אחסון לוגיסטיקה קירור ויבש077-3228556077-2017790reutshuv@gmail.com;elroi@goren-bro.comרעות 050-5745202אלרואי 0524701005רוני גורן שינוע יבשתי בע"מ

חומרים וכלי עבודה054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה
חומרים וכלי עבודה04-659592104-6590669reutshedo@gmail.comרעות שדוי. שדו בע"מ
חומרים וכלי עבודה054-6737623yoramh@hasson.co.ilיורם חרושקבוצת חסון

חסון פלסטיק
שמעון אדרי 054-6727007

04-658030004-6596668boaz@hasson.co.il;shimon@hasson.co.ilבועז סלמן 054-6727037
חומרים וכלי עבודה

חומרים וכלי עבודה072-3100631072-31006316596270eli5457@walla.comאלינמרוד
חומרים וכלי עבודה054-5398032iski21@homecenter.co.ilאולגההום סנטר

חומרים וכלי עבודה052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
חומרים וכלי עבודהnir@sriglobalgroup.comסטילפלאסט

חומרים וכלי עבודה 08-623322708-6270303web@workimhi.co.ilקמחי כלי עבודה
חומרים וכלי עבודה052-898711108-867440608-6755150lidorlg2@gmail.comאמיר כלי עבודה

חומרים וכלי עבודה050-572740704-611020604-6378643khaled4build@gmail.com א.ח. חאלד לבנייה בע"מ
חומרים וכלי עבודה03-561866803-561645203-5612440dudi-w@zahav.net.ilמ.א.מ וינברג הירש

חומרים וכלי עבודה גינון04-6426838afula@hagarin.co.ilהגרעין עפולה

ערן סלימןא.י.אדיר כהן  הדברות
ערן סלימן איש קשר 050-

7206050
נעמה משרד 04-

6407111ayadir2013@gmail.com;hazmanot@ay-adir.co.il
חומרי הדברה וכלי עבודה

כלי עבודהyosef@machsan.co.ilגן יבנה054-257177608-9154435יוסףאגוז פתרונות אחסון
כלי עבודה050-7432685bakshi@orange.net.ilאורנה בקשיבקשי שיווק

כלי עבודה054-701206704-652766604-6132385hayt.pivin@gmail.comחיפיבין בע"מ  - חי טורג'מן

052-258879804-821537704-8215515erezg@ras1.co.ilארז גדליהראש חשמל חיפה והצפון בע"מ
ציוד טכני, כלי עבודה ידניים ו/או מכנים 

ו/או חשמליים

052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
ציוד טכני, כלי עבודה ידניים ו/או מכנים 

ו/או חשמליים

zionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
ציוד טכני, כלי עבודה ידניים ו/או מכנים 

ו/או חשמליים

avishaya@zoko.co.ilקרית ביאליק050-563082004-878744504-8787417אבישיזוקו שיווק והפצה בע"מ
ציוד טכני ,כלי עבודה ידניים מכניים 

חשמליים

מנחםא. פרץ שיווק אספקה טכנית
052-3566446\04-
6526689a.peretz10@walla.com

כלי עבודה חשמליים וידניים

מכונות ריסוס וכלי עבודה050-553189703-5623345az2612@walla.comמרססי יהושוע זכריה

מכונות שטיפה052-369651608-862160008-8621626malikuri@netvision.net.ilאורי מליקמורן טכנולוגיות ניקוי מקצועי

מוצרי ברזלoffice@atierfences.co.ilגן יבנה052-2704540072-2119119072-2412413תמרחד עתיר בע"מ
מוצרי ברזל054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה
מוצרי ברזל050-686247404-6272574153-46272574boris.bord1@gmail.comרוסלן פתרונות סלולר בע"מ

04-640267804-6593329sales@aloni-pirzul.co.il;yaniv@aloni-pirzul.co.ilאלוני פרזול
uphrzuk ברזל

ברזל ומוצרים למוסדות חינוך050-711005803-774995103-7749911daniela@betihuty.co.il;noam@betihuty.co.ilנועם פרידלנסקיבטיחותי
אספקת פרופילי ברזלmaria63@walla.comעפולה 050-573994004-606012918262אלכסמסגריית אלכס

אספקת פרופילי ברזלzionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
אספקת פרופילי ברזלreutshedo@gmail.comעפולה050-928281804-659592104-6590669רעותמרזבית סניף צפון

אספקת פרופילי ברזל050-871721908-942244008-9327186michal@imsegev.co.ilמיכל יוסףאי.אם. שגב תעשיות בע"מ
אספקת פרופילי ברזל לסוגיו052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
אספקת פרופילי ברזל לסוגיו050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות

דבקים וחומרי אטימהavishaya@zoko.co.ilקריית באליק050-563082004-878744504-8787417אבישיזוקו שיווק והפצה בע"מ
דבקים וחומרי אטימהitamar.k@morelltd.co.ilבית שאן052-374647404-648134804-6060282איתמרמוראל מוצרי איכות לבניה

קבלני מסגרות052-5554270itzikalfa68@gmail.comאיתי אטדגי מתכות

052-5521569לילך אדריא.ט שרותים משפטים בע"מ
 שלוחה 03-5597320

et.lawservices@gmail.comיגיע כפיים 12 פ"ת303-5597321
קבלני מסגרות

קבלני מסגרות61102061534-611-0206Khaled4build@gmail.comא.ח חאלד  לבנייה בע"מ
קבלני מסגרותbetel_y@017.net.ilח"פ 054-4299298513622233חנןא.בי.אל. בנייה וגגות בע"מ

קבלני מסגרות696515104-6965252yoav_7171@wallh.co.il--050-2020435004תופיק טאהא בע"מ
קבלני מסגרותbetel_y@017.net.ilח"פ 054-4299298513622233חנןא.בי.אל. בנייה וגגות בע"מ

קבלני מסגרותtaha_eng@walla.comמושריפה050-572521704-611155004-6110718מוחמד טאהאאנג' מוחמד טאהא בע"מ עבודת בניה הנדסה ופיתוח
קבלני מסגרות052-8717997saidanadeem158@gmail.comסעאידה נדיםבני האני

חומרים וכלי עבודה

קבלני מסגרות



052-541250167317776735559עמי וגבי רשתות בע"מ
א.תעשיה גליל תחתון ת.ד. 799 

ami_gabi@walla.co.ilטבריה
קבלני מסגרות

קבלני מסגרות052-284433084155338411403kalram_y@netvision.net.ilקל רם

טיולי נעמה אור גידור לשעבר
050-2266920, 050-

net.il.017@0572323200ת.ד. 2395 ק. מוצקין2121220050-2266920153-57-2323200
קבלני מסגרות

גדרות אורלי
ארן בר ניב - 052-

gderot.orli@gmail.comת.ד. 437 נשר 83596098211165821178936603
קבלני מסגרות

קבלני מסגרות052-685860164923136523024shalomroni@walla.co.ilשלום רוני

04-659298004-6425427חגי 050-3833398גידי וחגי
רמז 7 ת.ד. 1007 עפולה עלית 

18950hagaikoo@gmail.com
קבלני מסגרות

03-550606903-5590187נירוסול בע"מ
רח' הכישור 12 א.ת. חולון 

58867nirsol@walla.co.il
קבלני מסגרות

קבלני מסגרות04-997984604-9975024mtlwork@actcom.net.ilבני 050-5217404מתכת מעלות בע"מ
קבלני מסגרות696515104-6965252Baton.tamam@gmail.com--050-2020435004תופיק טאהא בע"מ

קבלני מסגרותkadshay@netvision.net.ilמושב מרחביה 052-379674004-659140104-659321919105קדשאי גלעד
עבודות מסגרותoffice@atierfences.co.ilגן יבנה052-2704540072-2119119072-241413תמרחד -עתיר בע"מ

050-478810104-996648304-9968942עדי חזון בע"מ
hazonwood@gmail.com                            

bonimbahazon@gmail.com
עבודות מסגרות

עבודות מסגרות052-5550667info@tashmetal.co.ilטל שובלטש מתכת בע"מ
עבודות מסגרות050-871721908-942244008-9327186michal@imsegev.co.ilמיכל יוסףאי.אם. שגב תעשיות בע"מ
עבודות מסגרות054-525352409-881183909-9512215moni@hayozer.co.ilמוניהיוצר - סדנא לשילוט בע"מ

עבודות מסגרות050-436472204-659666504-6596665shimon4364@walla.comשמעון סבגדור המיגון - שמעון סבג
עבודות מסגרות050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות

עבודות מסגרותAhuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881ירוןי.א פרויקטים
עבודות מסגרותshemi@yazamoot.co.ilזכרון יעקב050-3311026077-432380304-6293126שובלשובל שמי יזמות ובנייה

עבודות מסגרותmaria63@walla.comעפולה050-573994004-6060129אלכסמסגריית אלכס
עבודות מסגרותreutshedo@gmail.comעפולה050-928281804-659592104-6590669רעותמרזבית סניף צפון

עבודות מסגרות050-5208372shaylevi001@gmail.comשי לויליאם עבודות מתכת בע"מ
עבודות מסגרות054-7120603yay2012@walla.co.ilשמעוןשמעון אדרי

עבודות מסגרות ומתכת052-3064324rev-y1@012.net.ilיעקביעקב רווח עבודות מתכת

שיפוצים, מסגרותyadyoman@zahav.net.ilעפולה050-350350804-659748204-6526398ציון ממןממן ציון ידי אומן
שיפוצים, גבס, צבע וכו'052-2756341etimustaki@walla.comאליאלי מוסטקי
שיפוצים כלליים050-7267075avihayp22@gmail.comאביחי פרץאביחי פרץ

שיפוצים, חשמלyosefehandasa@gmail.comרח' העליה 48 עפולה052-253559165276816591113יוספי הנדסה בע"מ
בטיחות בתנועה054-2614190yoni1461993@gmail.comיהונתן אלפסייהונתן אלפסי הסדרי בטיחות וסימון כבישים

מנעולים ייצור ייבוא ושיווקnaboblock@bezeqint.netת"א050-465696903-682632803-6829701איל הרשקוביץנבוב בע"מ

vaknin.ilan.law@gmail.comעפולה586773706אילןאילן וקנין
מנעולן - פורץ מנעולים כפסות רכבים 

דלתות
מנעולן - פורץ מנעולים וכפסות054-9403880avirdan83@gmail.comאברהםאברהם דנינו

מנעולן - פורץ מנעולים וכפסות 050-5720000Solicohen2@gmail.comרונןרונן וקנין
מנעולן - פורץ מנעולים וכפסות054-7373202eitanlocks@walla.comאיתןאיתן הפורץ
מנעולן - פורץ מנעולים וכפסות054-5233430tomeratiya4@gmail.comתומרתומר מנעולן

050-5631369053-523876408-9798861studio_h@netvision.net.ilהלל לזרובביג ארט
פרויקטים אומנותיים - אמן ציורי קיר 

ואלמנטים

כיסוי לארגז חול072-265759203-922208603-9222086info@bromtex.comברום כיסוי לארגזים
כיסוי לארגז חול052-893363309-862275009-8848550shayteks@gmail.comשי טקס סוככים

כיסוי לארגז חול072-265759703-6419661shtegman@bezeqint.netשגיא שטגמן
כיסוי לארגז חול050-273201703-936471303-9060332sharon@yerushalmy-son.co.ilשרון ירושלמיתעשיות בצלאל ירושלמי ובניו

כיסוי לארגז חול696515104-6965252Baton.tamam@gmail.com--050-2020435004תופיק טאהא בע"מ
כיסוי לארגז חול050-5588990mgoodsand@gmail.comמזלחול טוב
כיסוי ארגזי חול והצללותzeev@z-tools.co.ilאור יהודה050-768468203-5337349צלח זאב
כיסוי לארגז חול ריהוט ומתקני חצרyoni@ganit.co.il;sales5@ganit.co.ilקסריה04-6230562/304-6274531מישל 052-6060489 יוני 052-8536451גן גנית

כיסוי הצללותgreenworld434@gmail.comכפר רות054-4461650אסף פטוריס
מתקני חצר050-5267294info@oren-playground.co.ilשלמהאורן מתקני חצר

מוצרי ספורט052-253606704-640514404-6405144shmuelv10@walla.comשמואלספורט העמקים
מוצרי ספורט050-444011604-652303004-6522359hagaidnn@gmail.comחגי אורטופדיהחגי אורטופדיה וציוד ספורט

ציוד ספורט050-523428704-652303404-8203660kbth@bezeqint.netזוריכלבו תחביב
ציוד ספורט050-272509603-5503266sportgum@netvision.net.ilאבי 050-2725095ספורט גום

ציוד ספורט02-651112302-6511124info@reemsport.co.ilראם ספורט ומחנאות 2013 בע"מ

054-584321608-671766608-6717188דודי קולנגי / יוניתשעשועים וספורט
sales1@playground.co.il; 

yonit@playground.co.il
ציוד ספורט

ציוד ספורט050-531771602-583939102-6567331powerbody150@gmail.comסמאןו.ב.מ בודי פאוור

ייצור מנעולים

כיסוי לארגז חול

ציוד ספורט



ציוד ספורטyoni@ganit.co.il;sales5@ganit.co.ilקסריה04-623056204-6274531מישל 052-6060489יוני 052-8536451גן גנית
ציוד ספורט054-475037504-8418245atara@g-il.comאבנר יאורמגן לי - גלובל ישראל

ציוד ספורטker@ker-2000.comהרצליה09-891000509-8910006קאר 2000 מוצרי ספורט
ציוד ספורטsportball10@gmail.comחדרה054-940028504-6444501אליספורט בול

ציוד ספורט04-6541912avishemesh2010@hotmail.comאביספורט אולימפיה
ציוד סיוף וספורט054-796656302-9925240fencengarde@gmail.comאיילאנגרד

054-990051104-675115504-8252530מיקימתנות פור אול
ת.ד 13 אשדות יעקב מאוחז 

1515000miki@4-all.co.il
אספקת ציוד ספורט

ציוד ספורט וטיולים נעלי עבודה04-6591782skop15@walla.comלילי וקניןלחייל ולמטייל 2014
ציוד שחמט03-574408603-7948469yaniv@gadgetline.co.ilגדג'ט ליין

ציוד שחמט050-855777303-901100003-9389447mark@slavchess.comמרק לררשלו שחמט בע"מ

safetynet.office@gmail.comת.ד 6054 אשקלון sportNet08-678251008-67824727816001 עזריאלי ע.י סחר ושיווק בע"מ

רשתות ספורט לגידור מגרשים, חציצה 
בין מגרשים, הגבהת גדרות, קירוי 
מגרשים פתוחים, הגנה על תקרות 

אקוסטיות באולמות ספורט

נעלי עבודה050-7200178vaknin77@gmail.comשאול וקניןנעלי פנדה עפולה

03-934547403-9310247sales@hadar-medical.co.ilגילה שרעביהדר- הדרכה ושירותים רפואיים
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

052-381511102-970966602-9709944limor@shaag.comש.א.ג. שרותי רפואה בע"מ
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

053-7600769054-2587080/90shmuel@laviv.org.il;office@laviv.org.ilשמואללביב רפואה דחופה בע"מ
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

052-367561303-925-404003-924-9977michaelb@medtechnica.co.ilמיכאלמדטכניקה בע"מ
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

170070903304-6230999cs@lapidot.comלפידות מדיקל ייבוא ושיווק בע"מ
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

03-533323603-5334801marketing@ardon.co.ilארדון ציוד רפואי בע"מ
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

03-9250000info@gazit.co.ilחברת עמוס גזית
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

b_sharap@netvision.net.ilראשון לציון052-6131013073-2341200073-2341201דוד וידרבטחון ושר"פ בקהילה וארגונים
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

alon@biomedic.co.ilרמת השרון 052-6665377072-2500007072-250000847133אלוןביומדיק טכנולוגיות רפואיות
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

טל בניפלא 052-2982711עולם הרפואה
 שחר אפרתי 050-

662297603-7393837shahar@medic-w.co.il;info@medic-w.co.il
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה ציוד מיגון קורונה

050-4538732mshaleveg@hotmail.comמשה שלומ. שלו
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

info@razprogress.comרח המתכת לב השרון09-830730009-7469106תמררז פרוגרס
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

03-9517674gad@orthopedica.co.ilגדיאורטופדיקה שטיינר
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

053-7600769054-2587080/90shmuel@laviv.org.ilשמואללביב רפואה דחופה בע"מ
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

072-2511237072-2511239w0722511237@gmail.comאליהו - החברה לעזרה ראשונה בישראל בע"מ
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה
ציוד מיגון קורונה052-4261001dan@kolmus.co.ilדן רוזנטלאמקה ביט 2002
ציוד מיגון קורונהINONYA148@GMAIL.COM :055-277358402-5639331ינוןלופס שיווק והפצה

ציוד מיגון קורונה054-5676241t-mag@bezeqint.netסימונהטכנו מאג

054-9933620אבי מלכהאלור שיווק
Gilad1511@gmail.com;alluremarketing2017@g

 mail.com
ציוד חיטוי והגיינה קורונה

loops אלעזרלופסelazar.loops@gmail.comציוד מיגון קורונה

054-9464533david@newcinema.co.ilדוד רובינוביץקולנוע חדש בע"מ
בידוד מקצועי ,נעלי בטיחות ,ציוד מגן 

אישי

050-54536691700700889lilach@dakar.co.ilלילךחב' דקר
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

050-8450805yakirsabagchemiart@walla.co.ilיקיר סבגאקו רד בע"מאקו רד בע"מ
ציוד רפואי מיגון קורונה מכשירי 

החייאה ועזרה ראשונה

שרה - 052-7238389אריאל - 050-5795464אריאל מדיק בע"מ
03-9072734/03-

9072434072-2446230ariel@a101.co.il;box8@a101.co.il
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

054-3456388info@a101.co.ilמירי לוי מנהלתאריאל מדיק
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

072-2740509sales@bari-p2.co.ilליאורההעיקר הבריאות
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

עזרה ראשונה



052-555345408-940566508-9403333medika@013net.netנתיבמדיקה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

052-454322204-6425205meiram@mda.org.ilמאיר אמסלםמד"א
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

02-673160302-6731604lior@mimrame.co.ilליאורממרם
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה 

ראשונה

054-7008776www.nitaim.comיאיר סבגניתאי שירותי עזרה ראשונה

 שירותי הדרכות עזרה ראשונה וציוד 
עזרה ראשונה וליווי רפואי ברחבי 

הארץ.

053-7600769054-2587080/901.53543E+11shmuel@laviv.org.ilשמואללביב רפואה דחופה בע"מ
שירותי הדרכות עזרה ראשונה ורפואה

בדיקות קורונה מהירות
בדיקות קורונה מהירות
בדיקות קורונה מהירות
בדיקות קורונה מהירות

טיפול בחדקונית הדקל050-5260101idanmeiri1@gmail.comעידןכהן  הדברות
טיפול בחדקונית הדקל054-4603208053-7360405153-29914259eladuri81@gmail.comאלעד אוריג'וק בראש - הדברה נכונה אלעד אור

טיפול בחדקונית הדקל09-885-066609-885-0777hani@margaliot.co.ilאיילתמרגליות סחר ושרותי חיטוי בע"מ
טיפול בחדקונית הדקל052-247160104-9001570077-3522355etanex@barak.net.ilאיתןאיתן י. שירותי תברואה

טיפול בחדקונית הדקל04-6944911/2hadbarot@gmail.comאמנוןאמנון חברה להדברת מזיקים
טיפול בחדקונית הדקל050-6226023DR.HADBARA@GMAIL.COMשידוקטור הדברה

טיפול בחדקונית הדקל 054-7552937info@titanium-p.co.ilטיטניום פתרונות הדברה

דשא סינטטי054-4521566info@tkltd.co.ilרוזמרין קוביגרין גרס
דשא סינטטי054-5631388tarkett@zahav.net.ilירון שפילרגרין ספורט
דשא סינטטיganit@ganit.co.ilח"פ 054-4747471511260861שרוןגנית פארק

roni@m-ps.co.ildudi@m-ps.co.ilפסגות ד.נ. מזרח בנימין02-633547402-9972090רוני שגיא 054-7828845דודי קולנגי 050-5836705מתקני פסגות
דשא סינטטי

דשא סינטטי054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה
דשא סינטטי050-487845403-960773103-9607732hidrofonics@walla.comטל אפלבויםהידרופוניקס בע"מ
דשא סינטטי04-652135504-6527522m10@013.netשמואל 050-7959392שושיקשר העמקים בע"מ

054-584321608-671766608-6717188דודי קולנגי / יוניתשעשועים וספורט
 sales1@playground.co.il; 

yonit@playground.co.il
דשא סינטטי

דשא סינטטי04-6251999774144055felder@felder-nof.com אמיר - 054-5690832פלדר נוף
דשא סינטטי050-462166004-648088104-6480881Ahuvim@gmail.comיריןי.א פרויקטים

דשא סינטטיguy@pashutyarok.co.ilמושב גבעתי072-2215000072-2215010גיא סערחמוגלמית בע"מ
דשא סינטטי052-6333979072-2215000072-2215010guy@pashutyarok.co.ilגיא סערפשוט ירוק

דשא סינטטי052-357761803-908191003-9081919boazamo@gmail.comכרמל פלור דיזיין - בועז זמושצינסקי
דשא סינטטיshaltielgan@gmail.comח"פ 052-2509591057352460עמנואלעמנואל שלתיאל

דשא סינטטי08-675950508-6757443greenpoint@greenpoint.co.ilגרין פוינט
דשא סינטטי09-765393409-7668717geva@gil-tayar.co.ilדודי  054-7704277גיל תייר - אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ

דשא סינטטיasher@deshedeshe.co.ilאשר 052-7780900אשר שוורץ
דשא/דשא סינטטי054-4238030yehudit@desheoz.co.ilדשא עוז - יהודית

דשא/דשא סינטטי04-6591077054-6922456lyehonatan@gmail.comיוני לוי - לוי עב' עפר
דשא/דשא סינטטי052-77809001700-70-60-9603-9194130asher@deshedeshe.co.ilאשר שוורץדשא.דשא לעתיד ירוק יותר

דשא/דשא סינטטיronens@ganit.co.il ירון - 04-623055504-6230564052-5309600גנית פארק
דשאdoutsh@bezeqint.net         כוכב יאיר054-2400381077-5100841077-5100843שלמהדויטש טכנולגיות דשא ויבוא

אספקה, ניקוי והברשת דשא סינטטי050-5588990mgoodsand@gmail.comמזלחול טוב
אספקת והנחה דשא וסינטטי054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוגפן תכנון ופיתוח נופי

אספקה והנחת דשא סינטטי052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

inbal@paturiz.co.ilכפר- רות מיקוד 73196 ת.ד 054-444814608-976179508-957663529יריב חזיזפטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ
אספקה והנחת דשא סינטטי

050-478810104-996648304-9968942עדי חזון בע"מ
hazonwood@gmail.com                     

bonimbahazon@gmail.com
אספקה והנחת דשא סינטטי

אספקה והנחת דשא סינטטיzionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
גינון אספקה והנחת דשא סינטטי050-5254958ilanyfrah66@gmail.comאילןאילן יפרח

050-657943008-675246908-6757443ofirgan@ofirgan.co.ilאופיר כהןאופיר כהן-עבודות גינון
גינון, השקיה, אספקה והנחת דשא 

סינטטי

052-266751504-6499961דודידודי גינון
dodis1968@walla.com לא לשלוח הצעות לבקשת 

מנכ"ל 05/07/2020
גינון

גינון04-845863304-8444428misrad@ilang.co.ilאילן גינון ופיתוח בע"מ
גינוןmarvadim@012.net.ilמושב היוגב052-8787600אלדד בראוןמרבדים שירותי גינון בע"מ

גניוןbotanimg@gmail.comח"פ 054-6668826514314749מיכל גולניבוטני מ.ג. 2009 בע"מ
גינון  alonginun16@gmail.comמנחמיה050-6713328בני אלוןאלון גינון ופיתוח בע"מ

גינון052-2311408rahmigreen@gmail.comרחמי אהרוניגרין גינון
גינון052-2293092Avner093@gmail.comאבנראבנר חייט



גינוןמסירה ידניתאין פקס ואין מייל052-6735915שלומישלומי פריג'
גינון054-3199222kobys41@walla.comקוביקובי סיגאוי

גינון והשקיהshaltielgan@gmail.comח"פ 052-2509591057352460עמנואלעמנואל שלתיאל
גינון והשקיה052-8490001077-3182086noam@ptilat-hamidbar.co.ilנעם ביביפתילת המדבר

גינון והשקיה052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
גינון והשקיה054-4850157054-492052004-9952556davidredlich1996@gmail.comדויד רדליקיסמין גינון ופיתוח - דוד רדלך

גינון ודשא054-977044403-5530965yoavk58@gmail.comיואבדשא נוי
גינון ודשא אוורור ויברציוניmordimamo100@walla.comטלפקס 052-32471378728887 מורדימורדי גינון צפון

גינון ודשא אוורור ויברציוני052-837676803-5214626asafkrem@netvision.net.ilאסף קרמר מנכ"לא.א. מערכות מידע וניהול משאבים
עבודות גינון והשקיה054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוגפן תכנון ופיתוח נופי

קבלני מחשוב והשקיה052-470621104-681756604-6817567ginunim@netvision.net.ilאייל רדוןגינונים חברה לפיתוח ועבודות גינון בע"מ

054-3448744kohav@starkingal.comכוכבשטרק הנדסת מים בע''מ

ייעוץ,פיתוח ותכנון מערכות השקיה, 
בריכות אקולוגיות, מערכות למופעי מים

יועץ גינון052-8599650motief8@gmail.comמוטי אפרתאפרת אדריכלות נוף
יועץ גינון054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוחברת גפן - תכנון ופיתוח נופי

יועץ גינון546676293nitzanlinton@gmail.comניצן לינטוןניצן לינטון עיצוב נוף
יועץ גינון532213473kobiza6@gmail.comקובי זךזך אדריכלים

יועץ גינון524896090kamer.michal@gmail.comמיכל קמרמיכל קמר יעוץ נופי
יועץ גינון528490001bibinoam@gmail.comנועם ביביפתילת המידבר

צמחיה מלאכותית050-487845403-960773103-9607732hidrofonics@walla.comטל אפלבויםהידרופוניקס בע"מ

אספקת צמחיה רב שנתיתlior@liot.co.ilח"פ 050-9727606513477166רלי אורןש.ה.נ.נ ניהול בע"מ

רופא שיניים04-652875104-6402140dr.elisasclinic@gmail.comדר' אליאס אסעד
רופא שינייםלא נתנו כתובת מייל - להעביר בפקס04-652393604-6523116דר' אבו אסעד הישם

רופא שינייםלא נתנו כתובת מייל - להעביר בפקס072-310836404-6526890מרפאת דניאל
רופא שינייםאין מייל - להעביר דרך הפקס04-659548204-6530279דר' אירנה
רופא שיניים04-6420657mr_one@hotmail.comדר' מרואן

רופא שיניים04-6591908eva0101@walla.comדר' אווה ודניאל
רופא שינייםלהעביר בפקס04-6526693/204-6526693דר' גוטליב משה
רופא שינייםלהעביר בפקס04-652378104-6403771דר' מיכאל ויסמן

זיקוקים04-9828250052-297193104-9828250zisrael@017.net.ilרוניזיקוק ישראלי
זיקוקים180084848404-9938003info@flash1.co.ilת.ד 417 זיכרון יעקבאבי בוחניקפלש זיקוקין בע"מ
זיקוקיםgmail.com@050-256100004-69042486904248אמיר שושניזיקוקין נשק הגליל
זיקוקים054-7260383050-5446314balagan_idan@walla.comהבלאגן של עידן
זיקוקים09-77676257Koralm8@gmail.comרופין 14 כפר סבא, 050-532970709-767897944209ירון /דרורזיק די- נור בע"מ

מופעי זיקוקי דינור ופירוטכניקה058-5131700077-5131700077-5131701info@pyrotex.co.ilדינה מזרחיפירוטקס אלמנטים בע"מ

מתנפחים הפקת אירוע054-7260383050-5446314balagan_idan@walla.comהבלאגן של עידן
מתנפחים הפקת אירוע054-4361048tlapid1@gmail.comתומרתומר לפיד פעילויות שטח וגיבוש

idaned12@gmail.comעפולהח.פ/ ת"ז 052-8650496300408119עידן אדריעידן אדרי
מתנפחים והפקת אירועים

מתנפחים והפקת אירועים04-659347804-6421183giladhaf@gmail.comמיכל 053-6366333גלעד ומיכל חדדגלעד סמייל הפקות
מתנפחים והפקת אירועיםeliranshafakot@gmail.comעפולה050-6387802052-8035248אלירןזהר הפקות
מתנפחים והפקת אירועים052-8065509sigalitohana@walla.comאיציק עמר

מתנפחים והפקת אירועים09-7725325ba.tupim@gmail.comטלאור050-2995994בתופים ובמחולות
מתנפחים והפקת אירועים050-438266904-626612004-626611604-6266116yaron@pealton.co.ilירוןפעלטון
מתנפחים והפקת אירועים050-3130025mogliaruim77@gmail.comניר וטליהמוגלי

050-3322876zahi_sira@walla.comצחי סירא
מתנפחים והפקת אירועים עמדת 

פופקורן, סוכר שולחנות משחק
הפקת אירועים050-5423443077-8101234barbor1010@gmail.comאבי מזרחיזיקוק מתוק

4x4 054-441480304-849020404-8490204רחל יונאיחברת גילgil@gil4on4.co.ilהפקת אירועים
הפקת אירועים052-8650496idaned12@gmail.comעידן אדרידמקה אירועים

הפקת אירועים050-2296234meir296@netvision.net.ilמאירמאיר בורוס
הפקת אירועים052-3371059077-3447404hen10com@gmail.comחןחן אירועים והפקות
הפקת אירועים050-3506500yossi@jamalpro.co.ilיוסייוסי ג'אמל הפקות

דביר רוזן-בית אומנויות תרבות רחוב
04-3489954lior@s-a-p.co.ilליאור נבו

סדנת גרפיטי, ברייקדאנס, והפקת 
אירועים אורבניים (רחוב)

אולפן הקלטותshaltielgan@gmail.comח"פ 052-2509591057352460עמנואלעמנואל שלתיאל

052-8344230ehud324@gmail.comדיג'יי חמו אהוד
אולפן הקלטות והפקת אירועים דתיים

אולפן הקלטות והפקת אירועים052-5565588yohaiari@hotmail.comיוחאי אריאלייוחאי אריאלי קפלה
תוכן והפקה לאירועים3631710roads@bezeqint.netroads@bezeqint.net--052עידו גלברדדרכים

תוכן והפקה לאירועיםhi.orkoren@gmail.comאור קורן

צמחיה מלאכותית

צמחיה

רופא שיניים

זיקוקים

מתנפחים והפקת אירועים



תוכן והפקה לאירועיםsaraagmon.pro@gmail.comשרה אגמון
תוכן לאירועים050-5100210zmanirim@nirim.orgיגאל ביבנסזמן נירים

תוכן לאירועים052-3517546pnina@rosh-h.co.ilפנינהראש חוצות - 
תוכן לאירועים050-9500778tal@govatron.co.ilטלהגובטרון
PEAX052-4482281info@peax.co.ilתוכן לאירועים

תוכן לאירועים054-4361048tlapid1@gmail.comתומרתומר לפיד פעילויות שטח וגיבוש
רקדנים ושחקנים לאירועים052-42224218effystepup@gmail.comאפי אפשטייןסטפ -אפ

SVR 054-7982995054-3040906אלעדהמלאך הלבןsurroundedvr@gmail.comאטרקציות לילדים

מבוך לייזר054-2269977partyshoww@gmail.comפרטי שוג
מבוך לייזר054-7503728lunaland55@gmail.comלונה לנד

מבוך לייזר054-7757466077-2315716info@eventplus.bizאיבנט פלוס
FACEIT 050-9030901אטרקציהfaceit0@gmail.comמבוך לייזר

אטרקציות לאירועים054-9732654nadiyoel@gmail.comהדסרבידים
אטרקציות לאירועים054-9489882tooktook.pro@gmail.comנתןטוק טוק- הפקות

אטרקציות לאירועים3631710roads@bezeqint.net--052עידו גלברדדרכים

4x4 054-441480304-849020404-8490204רחל יונאיחברת גילgil@gil4on4.co.il
אטרקציות לאירועים והפקת אירועים

אטרקציות לאירועים 054-2090977info@hevroota.co.ilotdקובי פרץ דוידיחברותא סדנאות
הפקת אירועים050-5423443077-8101234barbor1010@gmail.comאבי מזרחיזיקוק מתוק
הפקת אירועים050-2296234meir296@netvision.net.ilמאירמאיר בורוס

סימולטור נהיגה אטרקציה לאירועים054-973519309-8782270office@2roadsafety.comדנה אביבאמצעי המחשת בטיחות בע"מ
סימולטור נהיגה אטרקציה לאירועיםhadasgo368@gmail.comגן נר054-696464004-640501104-6405011הדס גודינגרא.ד.ר בטיחות בדרכים

bshm7433@gmail.comאפשטיין 10/4 חדרה052-4200882בר שחםהבמה של אבא

הפעלות באירועים בידור תרבות 
קסמים ושירה בציבור, משחקי חברה 

לקייטנות, בתי ספר וגנים, הצגות 
בשיתוף הקהל

מופעי לייזרronen.aricha@gmail.comת.ד. 90 רם און 054-462249904-64996691920500אריכא רונןאריכא רונן-שואודיזיין

סיכות דש03-6828155milman03@gmail.comמילמן
סיכות דש08-661261208-6612611ravda@ravda.co.ilרפי / אלברטרבדא

יואב 050-7849393צחובוי
בריג'יט 050-5229151 / 

03-512022003-682888903-6823832yoav@zechovoy.co.il
סיכות דש

שירותי הסגר לכלבייה04-645618104-6456180brik@nallit.org.ilד"ר עיסאם בריקנצרת עלית
שירותי הסגר לכלבייה04-6081547shayrod@hagilboa.org.ilד"ר שי רודריגגלבוע
שירותי הסגר לכלבייה04-9960350l.lavi@walla.comליאוריסעור
שירותי הסגר לכלבייה054-4545210076-8163624maor2113@walla.co.ilמאורבשדות

רופאה וטרינרית052-795086004-6429860pizuli1985@gmail.comד"ר יפעת שמש

050-872994403-647269903-6491255דר' אורי דושניק
 לא לשלוח הצעות לפי בקשת דר' יואל בנט מיום

16/08/2018
רופא וטרינר

052-2851378057-938807404-6527957מיכאלד"ר מיכאל שוורץ
חיבת ציון 73, ת.ד 10153 מיקוד 

18428chkl378@netvision.net.il
רופא וטרינר מעפולה

רופא וטרינר מעפולהfabitrumper@gmail.comשרת 14 עפולה050-535622846528424ד"ר פביאן טרומפר
רופא וטרינר מעפולהschg@zahav.net.il, vetshomron@gmail.comאורנים 1 מיקוד 18362 עפולה050-584609604-659025915346273651ד"ר גבי שוורץ וד"ר לאון

רופא וטרינר מעפולה2veterinarians@gmail.comכורש 1, עפולה04-8204214ד"ר ניצן
רופא וטרינר מעפולהitaibarshai@yahoo.comחיות העמקים, תחנה מרכזית054-6313331ד"ר איתי בר שי

רופא וטרינר קרוב לעפולה052-8667909halperin.vet@gmail.comד"ר אמיר הלפרין
רופא וטרינר עיקור סירוס לכידה053-777188804-992506004-9920232rsqvet@walla.comדר' משה סלמנוביץ רסקיו

ד"ר שטפן בורדושל
 ד"ר שטפן 054-9104123

בורדושל
 ד"ר 052-7740566

קורינה דולינגר
stefan.vet@yahoo.com

רופא וטרינר - עיקור, סירוס, לכידה

רופא וטרינר - עיקור, סירוס, לכידה 054-4504215yk0544504215@gmail.comד"ר יורם קלינברג

050-523799703-941403203-9414035vetsuply@zahav.net.ilאריהא.אספקה וטרינרית בע"מ
אספקה וטרינרית ציוד רפואי ותרופות

054-252566503-9393000orders@vetmarket.co.ilירוןווטמרקט
אספקה וטרינרית ציוד רפואי ותרופות

050-290002109-884491909-8844919eti@medi-market.co.ilליהימדימרקט
אספקה וטרינרית ציוד רפואי ותרופות

אספקה וטרינרית057-580029604-992023204-9920232eyal.a@rsq.co.ilrsgvet@walla.co.ilרסקיו שרותים וטרינרים ניידים בע"מ
ציוד מדידה תברואי וטרינרי054-234049403-6509090david@manoraz.comדודמנורז

מפקח  לוכד בהמות / כלביםmaya2505@gmail.com מאיה050-8690530/40אלי קראא.מ. יפעת בע"מ
מפקח  לוכד בהמות / כלבים052-2580455amnon.kalifa@gmail.comאמנוןאמנון כליפה

מפקח  לוכד בהמות / כלבים052-4045744jeffarrier@gmail.comשחףעל הסוס
מפקח  לוכד בהמות / כלבים050-8690540kara0410@gmail.comאדיאדי

מפקח  לוכד בהמות / כלבים050-4231284orih2312@gmail.co.ilאורי חיון
מפקח  לוכד כלביםhenninio@walla.co.ilלבקשתו לשלוח למייל של חן ניניו050-5200005דנידני יגר

סיכות דש

אספקה וטרינרית

אטרקציות לאירועים



שירותי לכידה ופיקוח050-5676070h_meshulevet@walla.comאילן וייצמןהדברה משולבת בע"מ
שירותי לכידה ופיקוח050-722242204-6791579henninio@walla.co.ilחן ניניוחן פינוי ולכידה

 077-4498840jerico.star@gmail.comזכירה אצל רפי מנכ"למ052-3650506טלטל קרוטמן
שירותי לכידה ופיקוח

ציוד לכידה ושירות לכידה מיוחד050-272071308-8656431077-5420936alon@loced.co.ilאלוןלוכד השפלה
שירות לכידה מיוחד08-660241408-6600876office@talhunter.co.ilטל שולמרק בע"מ

שרותי איכות הסביבה בעלי חיים050-669006403-6475020073-2480790anat@rga.co.ilענתר.ג.א
פינוי וכילוי פגרים052-244560803-9049026/7/8nir@ecology2000.co.ilניר שמואליא.ש. תעשיות אקולוגיות
פינוי וכילוי פגרים052-3967233yifat@bioecology.co.ilיפעתא.ע. ביו אקולוגיה בע"מ

פינוי וכילוי פגרים052-3433552petplace09@gmail.comשמוליק עקיבעפט - פלייס
פינוי וכילוי פגרים050-655226604-6734566153-6795556naor@uzzan.co.ilנאור אוזןפינוי אוזן

חנות למוצרי בעלי חייםmofer20011975@gmail.comעפולה052-2358930072-3218960עופרחיות העמקים
חנות למוצרי בעלי חיים072-322402404-6404027a.b.hateva@gmail.comאב הטבע

חנות למוצרי בעלי חיים072-2210190daktari1984b@gmail.comדקטרי
מזון ומוצרים לבעלי חיים052-4767163shaulvaknin@walla.co.ilוקנין שאולתוכים בעמק

מתכנן נוף ופיתוח052-4896069kamer.michal@gmail.comמיכלמיכל קמר
מתכנן נוף ופיתוח050-2002627ronen@turfgreen.co.ilרונן שמואלביץש.ר בנימינה השקעות בע"מ

מתכנן נוף ופיתוח052-3355679debi.lehrer@gmail.comדבי לרר
מתכנן נוף ופיתוח054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוגפן תכנון ופיתוח נופי

054-466300303-973364003-9773090שלמה זאבי וולף
בני עטרות 43  ת.ד. 164 מיקוד 

60991nof@minadd.com
מתכנן נוף ופיתוח

מתכנן נוף ופיתוחaharon.berger@gmail.com-054-4550882אהרון ברגר
מתכנן נוף ופיתוח052-3494616elmalich@zahav.net.ilדני אלימלך

מתכנן נוף ופיתוח052-376870004-642964104-6620003yoav@hasadna.coיואב קיסוס מנכ"ל הסדנא אדריכלים בע"מ

052-654577603-648858503-6488787גדעון שריג
רח' הברזל 24 רמת החייל תל 

office@g-sarig.co.ilאביב 69710
מתכנן נוף ופיתוח

מתכנן נוף ופיתוחsnait@miller-blum.co.ilרח' התשבי 14 חיפה 050-527788204-833907004-833998034527אמיר בלום
מתכנן נוף ופיתוחoffice@nava-nof.comמושב מעונה 052-369286104-997264204-957183624920נאוה כהן

מתכנן נוף ופיתוחmargalit@margalit-s.comרח' גאולה 25 חיפה050-762012804-858084704-8580896סוכוי מרגלית
מתכנן נוף ופיתוח04-838040704-8382536office@landscape.org.ilגרינשטיין הר-גיל

מתכנן נוף ופיתוח052-346160308-94013111office@barkaynof.co.ilגדי בקראי
מתכנן נוף ופיתוחoffice@yaad-arc.co.ilמושב יעד ד.נ. משגב 04-990221504-990999020155יעד אדריכלים

מתכנן נוף ופיתוחneta@neta-shemer.co.ilת.ד. 343 כפר תבור 052-282181404-677216604-677268215241נטע שמר
מתכנן נוף ופיתוח054-6822207077-4143060077-4143060zohar.lanir@gmail.comזהר לניר (שלח פרופיל במייל)

מתכנן נוף ופיתוח052-285364804-984110104-9841407shlach10@bezeq.int.netגד שלח
מתכנן נוף ופיתוחfyehuda@gmail.comיהודה פרחי

054-7341019נוגה כרמל
 שלוחה 04-9931722

04-9931722noga_carmel@012.net.ilnoga_carmel@012.net.ilיוסי פולג 107
מתכנן נוף ופיתוח

מתכנן נוף ופיתוחorit@be-landscape.com'שכונת האלון 4 פרדס חנה052-843944604-6370491יוסף וייסביין
ביקשו לשנות כתובת מייל 04-824865004-8248651 050-7446476ברקן אלחייני

בתאריך 13.5.2018
orit@be-landscape.com

מתכנן נוף ופיתוח

מתכנן נוף ופיתוח rotemnof@gmail.com הדולב 1 חדרה050-536036304-634432204-6322070רותם נופים תכנון נוף אור-לי שפירא
מתכנן נוף ופיתוח054-880025004-959640504-9898920makom.banof@gmail.comשלומית שלמה

מתכנן נוף ופיתוח077-4080415b.o.landscape@gmail.comטל 077-4080414בארי 054-6963978ֵאב אדריכלות נוף
מתכנן נוף ופיתוחnb@n-bergman.co.ilניצן ברגמן

דשא גן בע"מ

קובי 057-2213473 גולן 
054-6699856 רועי 050-

תורה ועבודה 6, גן יבנהטלפקס 5290630077-7003421
kobiza6@gmail.com

מתכנן נוף ופיתוח

04-6276172704-6276726צביקה 050-5271420קו בנוף - צביקה קנוניץ
אלון תבור 21, פארק תעשיה 

דרום ת.ד 3110 קיסריה 38900
  zvika-k@kav-banof.co.il

מתכנן נוף ופיתוח

מתכנן נוף ופיתוח050-271101204-8322293segal.corina@hotmail.co.ilדר' קורינה סגל ושות'
מתכנן נוף ופיתוח052-851018504-821056904-8207635diamant.galil@gmail.comיהלום בגליל - אדר' רוזה דיאמנט

מתכנן נוף ופיתוח04-6020604077-8240026077-4828070office@middot.co.ilמידות ומעשי נוף
מתכנן נוף ופיתוח050-5686616shiri@chesler-solomon.comשירי סולומון-אד' נוף

מתכנן נוף ופיתוחgaash@netvision.net.il 052-275845204-990958104-9909933ערן געש - אדריכלות נוף
מתכנן נוף ופיתוחbenny@ma-com.co.ilד"ר בני שדמי אדריכלות נוף

מתכנן נוף ופיתוח050-5429805dishi.izak@gmail.comיצחק דישי (בהמלצת אשרת בראון)

אופירה עציון
שלחו פרופיל- ישראל 
nof@ofira.co.ilהחרצית 10, אבן יהודה 09-899841109-891903040500ביקש להכניס למאגר

מתכנן נוף ופיתוח

077-4080415l  077-4080414 054-6963978בארי בן שלום - אד' נוף            
הכרמל 19א, ת.ד 324 קרית 

office@bo-landscape.co.ilטבעון 
מתכנן נוף ופיתוח

מתכנן נוף ופיתוח052-8531900office@bo-landscape.co.ilארנה סירקיס בן ציוני - אד' נוף    
מתכנן נוף ופיתוח03-604956508-6900931ohadgat@gmail.comשלמה גת

אדריכלות נוףoffice@la-nof.co.ilח"פ050-2829094515119055דוד אלחנתידוד אלחנתי אדריכלות נוף בע"מ

חנויות למוצרי בעלי חיים

מתכנני נוף ופיתוח



אדריכלות נוףliraz-1@zahav.net.ilמיה גרינברג
אדריכלות נוףlmd.shaked@gmail.comטירת הכרמל050-5744158077-4180078077-4180078עדנהלמד שקד בע"מ

אדריכלות נוףoffice@nfm.co.ilח"פ 052-3564717516118700נועה הנדלנופים-תיכנון ניהול ועיצוב בע"מ

קבלני פיתוח50538965604-6405407rahav@barsons.co.ilבר ובניו
קבלני פיתוח507582436office@ronafar.co.ilרון עבודות עפר

קבלני פיתוחsigal_hezi1@walla.comרחמני אמיר
קבלני פיתוח050-350350804-659748204-6526398yadyoman@zahav.net.ilyadyoman@zahav.net.ilציון ממןממן ציון ידי אומן

קבלני פיתוחzoabid111@gmail.com 547774111ארזים
קבלני פיתוח050-6569561engmohye@gmail.comחמאייסה מוחייה עבדאללה

קבלני פיתוח054-434048704-642624204-6420331orlishwartz@gmail.comנירש.דור
קבלני פיתוח04-6454440office@dvash-t.co.ilטבורינסקי

קבלני פיתוח052-50944104-674990604-6749907s0575771077@gmail.comהסוללים בניה ופיתוח סירחאן נסאר
קבלני פיתוחhibiha@gmail.comת.ד. 94 חצור הגלילית050-778323204-6930412ח.י.ב.י.

קבלני פיתוח67330726733072sayda.michal@gmail.comרוני-054-7413778סיידא רוני
קבלני פיתוחomar@go-eng.comת.ד. 1392 כפר עילוט 054-664442104-601195716970ג. עומר

קבלני פיתוח gilam2000@gmail.comת.ד. 3735 חיפה 054-692091504-834647404-834647531037גילעם בע"מ
קבלני פיתוחabed.shalabi1@gmail.comת.ד. 424 כפר איכסל 050-319923316920עבד שלבי
קבלני פיתוחranip.pini@gmail.comרח' רקפת 3 א' עפולה050-319924504-642567304-6425673בונה מסד

054-770376304-657219704-6565862"נוב"
א.תעשיה ב' ת.ד. 1034 נצרת 

nov770.1976@gmail.comעלית
קבלני פיתוח

קבלני פיתוחelan770@walla.com גן נר050-5216863אילן כהן
קבלני פיתוח054-425433004-6402577noams12345643@gmail.comרונן סטפנסקי

052-849949204-655677804-6555611אחים סרהנגי בע"מ
רח' עירית 16 ת.ד. 776 נצרת 

sarhangi@zahav.net.ilעלית
קבלני פיתוח

קבלני פיתוח509665605golanbetshean@gmail.comגולן מאיר עייש
קבלני פיתוח052-530623203-500395203-5003959noy@lsa-arch.comנוי לזרוביץאל.אס.לזרוביץ שדמי אדריכלים בע"מ

קבלני פיתוח04-6591077lyehonatan@gmail.comיוני לוי
קבלני פיתוח04-845863004-8458632yairdev@nana10.co.ilפיתוח אחר בע"מ

עבודות עפר050-6548482Ahhuaug5515@gmail.comשי יהושעשי לוגיסטיקה בע"מ
עבודות עפר ופיתוחi0528722914@gmail.comצרופה052-261119604-954122904-9541229שלמה מנכ"לשלמה מזרחי

עבודות בניה ופיתוחtaha_eng@walla.comמושריפה050-572521704-611155004-6110718מוחמד טאהאאנג' מוחמד טאהא בע"מ עבודת בניה הנדסה ופיתוח
עבודות בניה ופיתוח052-5303424balkal@bezeqint.netאבי בן לולובל קל יזמות ובניה בע"מ

עבודות בניה ופיתוח057-333003704-6526398משה מורד
עבודות בניה ופיתוח052-5102307dkodler93@gmail.comדודו קודלרקודלר

מחפרון052-2823293077-3293262nogahadad10@walla.comאבי חדד חקלאי
מחפרון הובלת מבנה יביל050-5216863elan770@walla.comאילן כהןמחפרון העמקים

03-7180323info@mehalev.cominfo@mehalev.comמהלב
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך 

(אצבעוני הנגשה וכ"ו)

058-402020303-6715586kobiprofile@gmail.comקוביקובי פרופיל ונגישות
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך 

(אצבעוני הנגשה וכ"ו)

050-7777201oren@pn-israel.comאורן לספתרונות נגישות
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך 

(אצבעוני הנגשה וכ"ו)

02-623181802-6231819magenetzbaot@gmail.comמגני אצבעות ופרזול בע"מ
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך 

(אצבעוני הנגשה וכ"ו)

050-711005803-774995103-7749911daniela@betihuty.co.il;noam@betihuty.co.ilנועם פרידלנסקיבטיחותי
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך 

(אצבעוני הנגשה וכ"ו)

073-2593173liorbiton1980@gmail.comil01.azarim@sonova.comסונובה ישראל בע"מ
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך 

(אצבעוני הנגשה וכ"ו)

054-671773003-9309091oz2000@oz2000.co.ilציון יצחקעוז 2000
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך 

(אצבעוני הנגשה וכ"ו)

תשתיות נוף ופיתוח מגרשי פטאנקlibman42@walla.comניר צבי050-523025708-9223944אביגדוראתר ושתיל
פיתוח מגרשי פטאנק08-932777908-9328855sport@sportworld.co.ilעולם הספורט

קבלן פרוייקטים מבניםyadyoman@zahav.net.ilרח' מנחם בגין 6/4 עפולה057-741424365974826526398ציון ממןידי אומן - קבלן רשום
קבלן פרוייקטים מבנים050-6569561engmohye@gmail.comחמאייסה מוחייה עבדאללה

קבלן פרוייקטים מבנים04-6454440office@dvash-t.co.ilטבורינסקי
קבלן פרוייקטים מבנים054-565922304-673238904-6731392tali@adbar.co.ilטלי אדריאד-בר יועצים בע"מ
קבלן פרוייקטים מבניםyosefehandasa@gmail.comרח' העליה 48 עפולה052-253559165276816591113יוספי הנדסה בע"מ

קבלן פרוייקטים מבניםsalam@shabaita.comעילבון ת.ד. 225 מיקוד 04-678165604-678184316972סאבר שבאיטה
קבלן פרוייקטים מבניםomar@go-eng.comת.ד. 1392 כפר עילוט 054-664442104-601195716970ג. עומר

052-849949204-655677804-6555611אחים סרהנגי בע"מ
רח' עירית 16 ת.ד. 776 נצרת 

sarhangi@zahav.net.ilעלית
קבלן פרוייקטים מבנים

050-572521704-6110718מוחמד טאהא
מעלה עירון מושירפה ת.ד. 278 

taha_eng@walla.comמיקוד 30920
קבלן פרוייקטים מבנים

קבלני פיתוח

קבלנים לפרוייקטים מבנים



מכירת ברזל ופלסטיק052-8734345dany31260@gmail.comדני ברוך
מכירת ברזל ופלסטיק052-5977000avivd110@walla.co.ilאפריים דייני
מכירת ברזל ופלסטיקאין פקס ואין מייל יבוא לקחת ממני העתק054-5512240אמנון יחיא
מכירת ברזל ופלסטיקאין פקס ואין מייל יבוא לקחת ממני העתק050-2267166אפי כהן

058-6802111shlomo@sbhsa.co.ilשלמה בן חיים
יעוץ תכנון פיקוח מערכת שליטה בקרה 

בעירייה

052-2468246shavit.or@gmail.comשביט אור
יעוץ תכנון פיקוח מערכת שליטה בקרה 

בעירייה

050-7941000matana@oranim.tzafonet.org.ilאלמעלם מרדכי
יעוץ תכנון פיקוח מערכת שליטה בקרה 

בעירייה

050-7707272secunet@netvision.net.ilקובי גטלר
יעוץ תכנון פיקוח מערכת שליטה בקרה 

בעירייה

 054-8062009moshe-a1@orange.net.ilמשה אברהם
יעוץ תכנון פיקוח מערכת שליטה בקרה 

בעירייה

שרותי ייעוץ למנהל חינוך052-880986zorik@hacham.co.il זוריק ולדרחכ"ם ייעוץ מוניציפאלי         .
שרותי ייעוץ למנהל חינוך077-3209331eti@optm.co.il אתי אראלחברת אופטימום   

שרותי ייעוץ למנהל חינוך08-8658504ron@fishmancpa.co.ilרון פישמן, רו"ח
    EZC 052-3864573אייל צדוק יועציםinfo@ezc.co.ilשרותי ייעוץ למנהל חינוך

יועץ להכנת מכרז אבטחה052-348720002-5361310ohadozeri.ishi@gmail.comאוהדאוהד עוזרי
יועץ להכנת מכרז אבטחהoffice@adirim-lili.co.ilראשון לציון03-9617587אדירים ביטחון ואחזקה בע"מ

יועץ להכנת מכרז אבטחה050-5252180sf_civilsurvey@bezeqint.netיהודה הלפריןסקר אזרחי

מניקור וקוסמטיקה050-5202613ddavi@017.net.ilאביג'יג'י עפולה
מניקור וקוסמטיקה04-6426766talhanu2@gmail.comנטליטל מכון יופי עפולה

מניקור אקספרס052-2357766amit@laka.co.ilעמיתלקה אקספרס
מניקור מריחת לק054-7120674077-4423118estieliyho1@walla.comאסתי אליהו
קורס ציפוי ציפורן050-7612157073-7269090talhanu3@gmail.comטל חנונייל סטודיו

סדנת איפור052-323707104-8401123Yael_h_@hotmail.comיעלסיגל תדמור
סדנת איפורtalyah.makeup@gmail.comטליה הרטמן

סדנת איפור054-7289361talil1404@gmail.comטלי לטי
סדנת איפור04-652108004-6594622ddavi@netvision.net.ilדרי אברהם

ציוד למגמת ספרות052-655112903-9024681/2enoshim@gmail.comאושיבית ספר מ.ל בע"מ
ציוד למגמת ספרות04-645412904-6462958k-pat10@hotmail.comק. פטריסיה בע"מ חומרים למספרות וקוסמטיקה

welldan03-751120703-6133823info@sales.welldan.co.ilציוד למגמת ספרות
benda cosmetics054-6457715 03-6222605bezeqcom.natav@gmail.comציוד למגמת ספרות

ציוד למגמת ספרות04-9911003rollim10@gmail.comרולים
hair line 052-4296400  072-3356688info@hairline.co.ilציוד למגמת ספרות

תיקון ורכישת אופניים052-247151004-6591088073-7302046יצחקמצמן את מרוץ מזרחי
תיקון ורכישת אופניים03-6836911info@fridman.co.ilפרידמן אופניים
תיקון ורכישת אופניים04-649141404-6491415רפי - ארזונטיל אופניים
תיקון ורכישת אופניים04-642453904-6424539גלאופני העמק
תיקון ורכישת אופניים052-690336104-6527979יוסףאופני יוסף
תיקון ורכישת אופניים050-773653804-6951831k777sh@gmail.comאופן אופן

מתקני חנייה לאופנים054-595301003-961341503-9529484lesheminfo@gmail.comל.ש.מ מתכות בע"מ

077-5305020077-530-5021חן אופן-פתרונות חניה לאופניים
רח' ראשית חוכמה 1

info@chanofan.comתל אביב 66350
מתקני חנייה לאופנים

הובלות אדמה ועודפי חפירה04-653185904-6532178z547774107@gmail.comארזים תשתיות
הובלות אדמה ועודפי חפירה054-692245904-6591077lyehonatan@gmail.comיוני לוי

ספרים052-266603004-652178204-6522511ozar532@gmail.comשרעבי עזראאוצר הספר
ספרים03-628850003-6288-50103-6298-911info@am-oved.co.ilענת ליבדינסקיהוצאת עם עובד 

ספריםבפקס04-659744904-6590244הרמוניה
ספרים04-659276704-6592734store012@stm-store.co.ilסטימצקי עפולה

ספרים04-659200104-6593173haemek_books@walla.comדינהספרי העמק
ספרים054-656619303-5775766lilitz@steimatzky.co.ilליליתסטימצקי מחלקת מכירות

ספרים02-633051702-6507285ofra@korenpub.comעופרההוצאת קורן
ספריםבפקס04-659136608-9212145מריהצומת ספרים

050-434370108-6882359eliran@dani-sfarim.co.il;efrat@dani-sfarim.co.ilאלירןדני ספרים
ספרים

הובלות אדמה ועודפי חפירה

ספרים

ברזל ופלסטיק

יעוץ תכנון פיקוח מערכת שליטה בקרה בעירייה

מניקור וקוסמטיקה

סדנת איפור

תיקון ורכישת אופנים

מתקני חנייה לאופניים



ספרים053-2290349077-902257302-5329322yefenof123@gmail.comיפה נוף פלדהיים
ספרים054-7105300udimeir10@gmail.comיהודהספרי אור חיים

הפצת דואר04-652786104-652350804-6523675ג'קי 054-2888516דואר ישראל עפולה

מזוזות ודברי קדושה052-266603004-652178204-6522511ozar532@gmail.comשרעבי עזראאוצר הספר
מזוזות ודברי קדושה052-2833571A0522833571@gmail.comחיים קעניגחיים קעניג

מזוזות ודברי קדושהeladm1978@gmail.comעפולה מול פיצה רימיני 058-5007075שמעון050-6444713אלעד מנחםמכון סתם ירושלים
מזוזות ודברי קדושה054-633987804-6527977076-5101408oritk14@bezeqint.netדניאלה אברהםבזאר קניון עפולה בע"מ

מזוזות ודברי קדושה050-9770828072-3216798malachil168@gmail.comמלאכירזיאל יודאיקה
מזוזותbosmat@bosmatniron.comבשמת 052-8655545בשמת איזנפלד ניראון

k-e@kerenesh.co.ilבת ים052-267400703-551704803-5528185חנןקרן אש
התקנת ואספקת מערכות כריזה 

ואזעקה
התקנת ואספקת מערכות כריזה 050-5958796amitdidi932@gmail.comעמיתעמית תשתיות

ואזעקה

אסף כהן תכנון ספינקלרים, כיבוי אש
אסף כהן 0529696595, 
'asafcohen73@gmail.comרונן ביטון 0506929204

אספקה ותחזוקת ציוד כיבוי אש

אספקה ותחזוקת ציוד כיבוי אשwas_86@hotmail.comח"פ 054-4485482032692337וסים אבו ריאא.מ בטיחות אלוסים
ציוד כיבוי אשsherut1@a-danan.co.il 04-691820004-6521489ג'נטא. דנן

ציוד כיבוי אש050-887026904-657863004-6566326tal@moked007.co.ilטלמוקד 007 שירותי בקרה ממוחשבים בע"מ
ציוד כיבוי אש054-326077804-659558804-6526482pitronix@gmail.comפיני ראובןפיתרוניקס

ציוד כיבוי אש050-5557829077-7151000077-5171002mati@migun102.comמתי בורנשטייןא.ר תעשיות מיגון אש
ציוד כיבוי אש04-672084404-6721010shlomo@abo-ltd.co.ilשמואל עבו

ציוד כיבוי אשeliconnect1@gmail.comקרן 054-3397221פחימה דוד 050-2436498קונקט
ציוד כיבוי אש04-847300004-8417781jamesp@lehavot.co.ilלהבות

054-3440949אביחגי אביתר מערכות מיגון אש
שלי משרד 04-

9536104contact@evyatarsystems.com
ציוד כיבוי אש

ציוד כיבוי אש054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה
ציוד כיבוי אש052-461718004-642141304-6521489avi@a-danan.co.ilא.דנן מערכות כיבוי אש

ציוד כיבוי אשshlomo@abo-ltd.co.il050-521352404-6721010account@abo-ltd.co.ilעבו שלמה
ציוד כיבוי אש054-6771781jamesp@lehavot.co.ilג'יימסלהבות

ציוד כיבוי אש052-3088788703-623547803-6356742ofers@mashcal.co.ilמשכ"ל - עופר שני

052-28327336420766galnoaa@walla.co.ilגלנוע - מתח נמוך, מצלמות, אינטרקום, כריזה, פריצה
ציוד כיבוי אש

ציוד כיבוי אש 057-60008086400010hiroin1@walla.co.ilמוקד אבטחה צפון בע"מ
ציוד כיבוי אש053-771955704-642411104-6593827swsltd@bezeqint.netswsltd@bezeqint.netאבנר אטיאסש.א.ש.שרותי אבטחה

ציוד כיבוי אש 077-4201204077-3300997ymmsec@gmail.comיורם מנחם
ציוד כיבוי אשroni_fire@bezeqint.netסייפן 12/4 טבריה050-731427704-6792866רוני אש

ציוד כיבוי אש050-613003104-692144104-6921331tzachi@ratz-s.co.ilר.צ כיבוי אש - צחי פרץ
ILM03-90683771533-9068377ilm.safety@gmail.comציוד כיבוי אש

ציוד כיבוי אש04-6820461052-5520773btarantul@gmail.comבוריס טרנטול
ציוד כיבוי אש 09-746744609-7467445office@alonsafety.comאלון 052-2222644א.נ אלון בטיחות וגהות בע"מ

ציוד כיבוי אש058-650976803-558122603-5586768arik@aminfire.comאריק ליברמןאמין הנדסת חשמל

077-4402808a_a_sprinkler@walla.comא.ר ספרינקלר בע"מ

מיגון אש לפלדה ותעלות, איטום מעברי 
אש ומרחבים מוגנים, אספקה ותחזקה 

ציוד כיבוי אש
אישורי תקינות מערכות Shely@evyatarsystems.comת.ד. 313 קריית טבעון  04-953610404-953610136012חגי אביתר מערכות מיגון אש בע"מ

גילוי אש052-5499611077-4201204077-3300997ymmsec@gmail.comשוקרון רזי.מ.מ גילוי אש

אתרי שימור052-843982503-623372803-6233700oshrat_b@ox.abt.co.ilאושרת בראון
אתרי שימור052-2667950zohar_zk@netvision.net.ilזוהר זכאי

אתרי שימור052-354300904-9839446adihaimovich@gmail.comעדי חיימוביץ
אתרי שימור054-213310504-8381604rlshalev@gmail.comרותי ליברטי

אתרי שימור050-789782304-6326814libro.arch@gmail.comענת אסתרליץ
אתרי שימור054-4269908077-6262862mimar@012.net.ilנאור מימר

אתרי שימורlrshoeff@012.nrt.il ליבנה שואף
אתרי שימור050-771372599352999935299yael.kozokaro@gmail.comיעל קוצ'קרו
אתרי שימור052-2981278077-34035156595806noamko@012.net.ilתרצה קורן

אתרי שימור65692106467278nazmis@netvision.net.ilנזמי שחאדה
אתרי שימור6456678itay@zehavy.comאיתי זהבי
אתרי שימור050-56888698383425rudarsh@013net.netרודי ברגר
אתרי שימור054-6863739morconcept@walla.comמור בלילטי

054-482552204-6802444giladygl@gmail.comגלי גלעדי
שימור מבנים, תיקי תיעוד וייעוץ שימור 

לתכניות מתאר
אדריכלות ועיצוב פנים

הפצת דואר

מזוזות

ציוד כיבוי אש

אתרי שימור



אדריכל052-2641587noah-g@zahav.net.il 03-9021472נח גדליה
אדריכלavtaub@gmail.com ד.נ. חבל כורזים 054-649495004-693497704-693846812391אבישי טאוב

אדריכל050-3832367077-755172904-9534278office@dangur.co.ilאיתיאיתי דנגור - הנדסת בניין בע"מ
אדריכל052-601026204-867841704-8642012office@benezra.co.il; avram@benezra.co.ilבן עזרא מתכננים ויועצים בע"מ

אדריכלb.o.landscape@gmail.com 054-6963978077-4080415ֵאב אדריכלות נוף  שלחו פרופיל במייל
אדריכלshirilevi35@gmail.com 054-2649997944711שירי לוי

אושרת בר און- שלחו פרופיל במייל
050-8846416, 052-

 Oshrat_b@abt.co.il ת.ד 25256 תל אביב 843982503-623372803-623370061251
אדריכל

אדריכל054-3100055nesma@gdurr.comנסמה ח'ורי דור
אדריכל054-7291127050-5573888153-4-6527772efraimhila@gmail.comהילה אפרים- אדריכלות ועיצוב פנים

אדריכל052-6588857veronika.arch@gmail.comורוניקה קיריאנוב
אדריכלherzelre1@bezeqint.netרח' הרב לוין 12 עפולה052-327175004-659745704-6526789הרצל רפאלי
אדריכלrosengarten@012.net.il רח' משמר הירדן 48 ב' עפולה054-469691204-6593977אבי רוזנגרטן

אדריכל054-48181804.958458dinur.onn@gmail.comאסנתאסנת דינור  און  קרין      
אדריכלami@mann-shinar.comרח' יגאל אלון 67 ת"א 052-265050003-562111703-562009167443עמי שנער

אדריכלlea@shneorarc.comרח' קק"ל 6 ת"ד 7283 ירושלים050-547717002-670745802-6707364לאה שניאור

pnina@feldman.net רח' העליה 11 ת.ד. 2551 עפולה050-523711404-659223404-6405756פנינה פלדמן
אדריכל

054-4499520שמואל שילהפיטלסון-שילה-יעקובסון אדריכלים
03-6499515 

michael@fsj.co.ilמצדה 7 בני ברק03-6499619שלוחה118
אדריכל

אדריכל052-280131403-528446003-5288925office@feldman-arch.co.ilכרמלי ונתן פלדמן אדריכלים
אדריכל curiel@inter.net.il דרך הים 67 חיפה 04-837119004-837126934744עמר קוריאל
אדריכל office@ifreund.co.il רח' יפו 145 א' חיפה 050-525231604-851499904-851445535251יצחק פרוינד
אדריכל077-4010985adamkolman@gmail.comאדם קולמן
אדריכל gaby111@netvision.net.il דרך הים 84 חיפה 054-449110104-837184404-837881334746גבי שוורץ
אדריכלran@blander.co.ilהארבעה 28 תל אביב050-857571603-541955503-6868003רן בלנדר

050-520291504-858007704-8580066עוזי גורדון
רח' קרן היסוד 15 טירת הכרמל 

39026office@gordon-ltd.co.il
אדריכל

054-453670503-612040403-6124070בני פרייס
רח' מנחם בגין 7 רמת גן מיקוד 

5268102benny@preiss-arch.co.il
אדריכל

אדריכלnava@gioragur.comהגפן 1 חיפה04-851087804-8510918גיורא גור
אדריכל NAHMIAS@NETVISION.NET.IL רח' מוריה אב 55 חיפה052-261137004-825538104-8251533אייל נחמיאס

אדריכל dovgali@013.net 052-228578702-625969502-6256821דב גליא

054-2229515דוד כנפו
04-8243147/03-

562426204-8255466/03-5628262david@kkarc.com
אדריכל

אדריכל052-231527303-643114603-6431147arielazovsky@gmail.comאריה לזובסקי
אדריכלkafri.arch@gmail.comד.נ גלבוע משב רם און 050-5951119153-464-992-9519205יורם כפרי

050-4704705077-4662300077-4662301רויטל בנטל
משב רחוב 7 ד.נ עמק המעיינות 

1915revital.bental@gmail.com
אדריכל

אדריכל052-24174866442724efron012@012.net.ilחנן עפרון
אדריכל04-87045858709757052-8428900eli .goldberg@pazeng.co.ilאלי גולדברג - פז הנדסה וניהול (1980) בע"מ

אדריכל050-9665605golanbetshean@gmail.comטלפקס 04-6581836גולן מאיר עייש
אדריכל050-271101204-832293segal.corina@hotmail.co.ilדר' קורינה סגל ושות'

אדריכל04-821056904-8207635052-8510185diamant.galil@gmail.comיהלום בגליל - אדר' רוזה דיאמנט
אדריכל04-8717702055-6647701aretsTova@gmail.comזיון שביט              

אדריכל09-899637409-8996371office@galpaz-arch.comגלפז אדריכלות והנדסה בע"מ
אדריכל03-731688803-7316885office@milosarc.co.ilמילוסלבסקי אדריכלים

אדריכל08-8582923tztk68@gmail.comמרדכי גורליק
אדריכלoffice@roginski.co.il 074-7030919חנוך רוגינסקי
אדריכלmorelisha@bezeqint.net  04-825777604-8265206054-2279162אלישע מור

אדריכל04-9839470oded@soarch.co.ilאדריכל עודד רוזנקיאר
אדריכל03-9021472052-2641587noah-g@zahav.net.ilאדריכל נח גדליה

050-550-2021גיל עדין - עיצוב פנים + אדריכלות
giladin.tlv@gmail.com מבקש לא לשלוח מיילים 

8/7/2018
אדריכל

אדריכלgiladygl@zahav.net.ilת"ד 58 ראש פינה 04-6802444153468024441011גלעדי גליה – אדריכלות, שימור, בינו י ערים.



אדריכלelazar.archidar@gmail.comהזמיר 35 קרית אונו 03-5344988054-589007355507אלעזר מליחי - אדריכל     
אדריכלoffice@eliasaph.co.ilת.ד 171 תמרת 31-681208631-681208036576אליאסף בר אריכלים

אדריכל 052-8723970nb@n-bergman.co.ilניצן ברגמן (משרד חיים לוטנר)
אדריכלsagiziv1@gmail.comמעלה גלבוע, ד.נ גלבוע 050-794988219145שגיא זיו

אדריכל04-629092004-6290980Liraz@tao-arc.co.ilטאו אדריכלות
אדריכל050-7507325aviramcohen8@gmail.comאבירם כהן - אדריכלות ועיצוב פנים

אדריכל נוף054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוגפן תכנון ופיתוח נופי
אדריכל -עבודות שימור054-482552204-6802444giladygl@gmail.com גלי גלעדי

אדריכל -ומעצב פנים052-376870004-642964104-6620003yoav@hasadna.coיואב קיסוס אדריכלהנדסא אדריכלים בע"מ

אמנון קרני
058-5106106 / 053-

6644808153-4-8266574mtkarni@gmail.com
ייעוץ וליווי אדריכלי בהקמת מוסד 

חינוך, גני ילדים ובתי ספר
אדריכל- תכנון מבני ציבור וחינוךoffice@nofararchitects.comנחלת יצחק 32 ת"א 054-552225503-691858503-69187876744824דוד נופרנופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
אדריכלות מבני ציבורjoyce_o@inter.net.ilח.פ 052-8345237513611947ג'ויס אורוןג'ויס אורון אדריכלות ובנין ערים בע"מ

052-530623203-500395203-5003959noy@lsa-arch.comנוי לזרוביץאל.אס.לזרוביץ שדמי אדריכלים בע"מ
אדריכל - מבני ציבור, מגורים בכל קני 

המידה

STAV 052-365938103-6134006/703-6132262יפתח יששכרובסטיו אדריכליםiftach@stavarc.co.il

אדריכל - מבני ציבור, מבני חינוך, 
תכנון ערים (במיוחד התחדשות 

עירונית) במרקמים עירוניים מורכבים

citylink@citylink.co.ilח"פ 054-6530425511951063דודי דינססיטילינק השקעות (1994) בע"מ
מתכנני ערים, עורכי פרוגרמה, ייעוץ 

כלכלי אורבני
מולי שפיגל

אדריכלותfederarch@gmail.comטהון 7 רמת השרון 052-838471603-549522203-547339447268שי פדרפדר אדריכלים
אדריכליתoffice@akmp.co.ilתל אביב03-691211203-6912108עדהעדה כרמי מלמד

אדריכליתyaron@yygranot.co.ilחיפה052-447450004-861131104-8611322ירון גרנותי.י. גרנות אדריכלים בע"מ
אדריכליתinfo@timsit.co.ilהרצליה052-3400183072-2700200077-4448628יחיאל טמסיטטימסיט אדריכלות ועיצוב

אדריכליתdiamant.galil@gmail.comנשר חיפה052-851018504-821056904-8207635רוסה דיאמנטיהלום בגליל אדריכלות ובינוי ערים

ronen@decker.co.ilתל אביב052-697981503-689390003-6883299רונן טופל - מנהל פיתוח עסקעדקר בנין והנדסה בע"מ
אדריכלות

אדריכלותeran@mebelarch.co.ilקרית טבעון050-526874604-983514604-9833704ערןערן מבל
אדריכלות ועיצוב פנים052-4878968oritleb8@gmail.comאוריתאורית גלילי

אדריכלות ועיצוב פנים054-2649997shirilevi35@gmail.comשירישירי לוי סוייקה
אדריכלות ועיצוב פנים052-6282676shay3386@gmail.comשי גבאי מעצב פנים

אדריכלות ועיצוב פנים050-6217615rinatsh4u@gmail.comרינתרינת שצבר
אדריכלות ועיצוב פנים050-5490009artzi@013net.netשירישירי ארצי
אדריכלות ועיצוב פנים052-5493939bitonmerav@gmail.comמירבמירב ביטון

ספסלים054-595301003-961341503-9529484lesheminfo@gmail.comל.ש.מ מתכות בע"מ
ספסלים חכמים073-2001258rachelc@afcon.co.ilרחל כהןאפקון בקרה ואוטומציה

יועצי נגישות052-2478064eitan@tskeng.co.ilצ.ק הנדסה בע"מ
יועצי נגישות052-54655098100247irisgurel@013net.netאיריס גוראל
יועצי נגישות052-324742004-8699578052-3247420maro_eng@netvision.net.ilשרלי מארו

יועצי נגישות050-5441144777009690153-505-44-1144bcs@hotmail.co.ilעאמר חלילה
יועצי נגישותרח' מצרי טירן 3 ירושלים02-581516402-5815890דני פריגת נגישות למרחב בע"מ

יועצי נגישות050-880022704-999092604-9990926noami@corem-eng.comנעמי כורם
יועצי נגישות050-777720177.71440889.7448022oren@pn-israel.comא. פתרונות נגישות בע"מ - אורן לס

יועצי נגישות050-743790904-984859704-9848597David_y@abt.co.ilדוד ילין -א.ב מתכננים

בטיחות הצפון - נצרת
ניזאר-050-7650005 נסים-

054-568519804-646686404-6466864niz.lou@gmail.com
יועצי נגישות

יועצי נגישות050-819933804-689645804-6896458inbar71@gmail.comרומי - ענבר לוי
יועצי נגישות 054-3020145shlomo.barukh@gmail.comשלמה ברוך - אדריכל מורשה נגישות מתו"ס

יועצי נגישות052-434481104-631666904-6112882office@forma-archs.comפורמה - סולימאן מחאמיד
יועצי נגישותpn25774@gmail.comכפר קיש052-8195188רויטלרויטל דוידי

יועצי נגישות050-6447018nazi.khateb@gmail.comחטיב נזיה - מורשה לנגישות מתו"ס
יועצי נגישות04-655523207-65455244norzan@bezeqint.netנורזאן- ואאל עג'אוי

יועצי נגישות03-549522203-5473394federos@gmail.comארנה פדר - צוות נגישות

חן פרסילבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
052-4851010, 052-

6866688077-7990030077-7990040
דוד סחרוב 11 ראשל"צ מיקוד 

7570713chen@lvth.co.il
יועצי נגישות

יוסף וייסביין- אדריכל,  מעצב סביבתי
מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה

 yossiwb@gmail.comרח' אלון 4, פרדס חנה 3713230   052-843944604-6370491

יועצי נגישות

יועצי נגישות 050-8594809iybe@sarid.org.ilי.א אבי הנדסה וניהול בע"מ-איריס בןישי - גם מתו"ס
יועצי נגישות052-8195188revital630@gmail.comפשוט נגישות
יועצי נגישותzvikagur@bezeqint.netת.ד. 40 כפר סבא 052-365072204-653263004-653263044113צביקה גור
יועצי נגישות ובטיחות054-4955252153-54-4955252soika35@gmail.comערן סויקה

נגישותfederarch@gmail.comטהון 7 רמת השרון 052-838471603-549522203-547339447268שי פדרפדר אדריכלים

ספסלים

יועצים



יועץ בטיחות04-6547091mgaizman@yahoo.comגייצמן הנדסה 
יועץ בטיחות03-6160413onixeng@gmail.comאוניאקס הנדסה ובטיחות 

יועץ בטיחותtamar@yssafety.co.ilת.ד. 2157 א.תעשיה כפר סבא050-525115309-766620309-7662203יוסי שחר
יועץ בטיחות052-700824404-646042004-6460420igalbawer@013.netבאורמן יגאלנשר בטיחות ויעוץ עסקי

יועץ בטיחות077-7009690153-505-441-144ansh@017.net.ilעמר חלילהבי.סי.אס הנדסה
יועץ בטיחות050-790403604-6590682yasur@bezeqint.netא.ר. יסעור בע"מ יועצי בטיחות - פנחס אלבז

יועץ בטיחות03-9616501sigal@s-netanel.com 03-9534040/50שמואל נתנאל 050-6563234ש. נתנאל מהנדסים יועצים בע"מ
יועץ בטיחות04-646686404-6466864niz.lou@gmail.comניזאר-050-7650005 נסים-054-5685198בטיחות הצמרת- נצרת
יועץ בטיחות546727023levi.yuda@gmail.comיהודה לוי, מהנדס בניין 

יועץ בטיחותyosraslami@gmail.comסלאמה עומר 0544819380יוסרא -0542270164סלאמה
יועץ בטיחות077-8350015niz.lou@gmail.comבטיחות הצפון- יפיע

יועץ בטיחותoffice@yosipnini.comפניני יוסי
יועץ בטיחות077-2099088yosi.barki@gmail.comיוסי ברקי

יועץ בטיחות04-657655504-6578823Sharon@safetyguy.co.ilסייפטי גיא הנדסת בטיחות בע"מ
יועץ בטיחות054-7893331safety0506302048@gmail.comמוחמד חאמד
יועץ בטיחות 6820461mark102fs@gmail.com*053-721919704מארק חרמץ 

יועץ בטיחות052-8809818loobio43@gmail.comלובי מרקו ייעוץ בטיחות אש 
ייעוץ בטיחותboaz@barkan.bizרח' שיבת ציון 11 כפר סבא052-244614309-743103709-7422428בועז ברק
ייעוץ בטיחותmira@gal-tal.co.ilרח' סוקולוב 83 תל אביב 03-546917703-546917862284גל טל 

ייעוץ בטיחותbetimati@netvision.net.ilת.ד. 1421 ראש פינה 050-565433604-693681704-693485912000מתי רחמני
ייעוץ בטיחותinfo@rsgd.co.ilרח' המסגר 55 ת.ד. 61574 ת"א03-764700003-7647001רשגד 

ייעוץ בטיחות054-225119104-984651504-9846111SHEALTI@netvision.net.ilשאלתיאל צבריש.צ. שאלתיאל צברי - בטיחות בע"מ
יועץ בטיחות ומהנדס בניין052-7694973sy.eng26@gmail.comרותי פרידמןיהושוע הופמן

יועץ בטיחות ובודק מוסדות חינוךwas_86@hotmail.comח"פ 054-4485482032692337וסים אבו ריאא.מ בטיחות אלוסים

mohmadarshed94@gmail.comח"פ 050-9926830206005159מוחמד פרח ארשידארשיד מוחמד
הנדסאי בניין, מנהל פרויקטים ועוזר 

בטיחות
ייעוץ תכנון ערים ואזוריםtoby@mmm.org.ilקיבוץ מעגן מיכאל 052-323491904-62438683780500טובי כהןטובי כהן

ייעוץ ותכנון / ניהול052-360869203-610282603-7526182iris@urbanics.co.ilאיריס אפרתאורבניקס בע"מ
יעוץ בטיחות באש050-887026904-657863004-6566326tal@moked007.co.ilטלמוקד 007 שירותי בקרה ממוחשבים בע"מ

chen@lvth.co.ilדוד סחרוב 11 ראשל"צ מיקוד 052-6866688077-7990030077-79900407570713 ,052-4851010חן פרסילבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

יועץ בטיחות, מהנדסי בטיחות למניעת 
אש, בטיחות באירועים המונים, 

בטיחות מוסדות חינוך
בטיחות אש052-700824404-646042004-6460420igalbawer@013.netבאורמן יגאלנשר בטיחות ויעוץ עסקי

בטיחות אש052-6181606jacob-s@013net.netיעקב עזראשחל בטיחות
יועץ גבייהmoshe@kakon-law.co.ilח"פ 054-8841982066192154משה קקוןמשה קקון

קשרי קהילה וייעוץ חברתיosnat@bncr.co.ilח"פ 050-4085375514270057אסנת שרעביבי אר קישורים בע"מ

אמנון קרני
058-5106106 / 053-

6644808153-4-8266574mtkarni@gmail.com
מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

052-461718004-642141304-6521489avi@a-danan.co.ilא.דנן מערכות כיבוי אש
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

shlomo@abo-ltd.co.il050-521352404-6721010account@abo-ltd.co.ilעבו שלמה
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

054-6771781jamesp@lehavot.co.ilג'יימסלהבות
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

052-3088788703-623547803-6356742ofers@mashcal.co.ilמשכ"ל - עופר שני
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

052-28327336420766galnoaa@walla.co.ilגלנוע - מתח נמוך, מצלמות, אינטרקום, כריזה, פריצה
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

 057-60008086400010hiroin1@walla.co.ilמוקד אבטחה צפון בע"מ
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

053-771955704-642411104-6593827swsltd@bezeqint.netswsltd@bezeqint.netאבנר אטיאסש.א.ש.שרותי אבטחה
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

 077-4201204077-3300997ymmsec@gmail.comיורם מנחם
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

roni_fire@bezeqint.netסייפן 12/4 טבריה050-731427704-6792866רוני אש
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

050-613003104-692144104-6921331tzachi@ratz-s.co.ilר.צ כיבוי אש - צחי פרץ
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

ILM03-90683771533-9068377ilm.safety@gmail.com
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

04-6820461052-5520773btarantul@gmail.comבוריס טרנטול
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

 09-746744609-7467445office@alonsafety.comאלון 052-2222644א.נ אלון בטיחות וגהות בע"מ
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

077-4402808a_a_sprinkler@walla.comא.ר ספרינקלר בע"מ
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים



אסף כהן תכנון ספינקלרים, כיבוי אש
אסף כהן 0529696595, 
'asafcohen73@gmail.comרונן ביטון 0506929204

יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 
ספרינקלרים

 Shely@evyatarsystems.comת.ד. 313 קריית טבעון  04-953610404-953610136012חגי אביתר מערכות מיגון אש בע"מ
יועץ בטיחות אש + תכנון מערכת 

ספרינקלרים

TBY  04-6210414נועה מרוםטי.בי.ויnoamarom@tby.co.il
יועץ בטיחות מבנים ציבוריים ומוסדות 

חינוך

04-953409104-9530504y@ylm.co.ilיפעתילם פתרונות י.ל.מ
ייעוץ בטיחות מבנים ציבוריים ומוסדות 

חינוך

בניית מוקד מאויש055-660030704-8101268072-2339675david@geomind.co.ilדוד אלון מנכ"לגיאומינד טכנולוגיות בע"מ
בניית מוקד מאויש054-7885655zvika@z-katz.comצביקהצביקה כץ

CEO 050-7900300073-2444336אילןאילן אלתרilanalter@alternet.co.ilבניית מוקד מאויש

TBY  04-6210414נועה מרוםטי.בי.ויnoamarom@tby.co.ilייעוץ בטיחות מוסדות חינוך
ייעוץ בטיחות מוסדות חינוך052-700824404-646042004-6460420igalbawer@013.netבאורמן יגאלנשר בטיחות ויעוץ עסקי

חן פרסילבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
052-4851010, 052-

chen@lvth.co.ilדוד סחרוב 11 ראשל"צ מיקוד 6866688077-7990030077-79900407570713
ייעוץ בטיחות מוסדות חינוך

ייעוץ בטיחות מוסדות חינוך04-953409104-9530504y@ylm.co.ilיפעתילם פתרונות י.ל.מ

אמנון קרני
058-5106106 / 053-

6644808153-4-8266574mtkarni@gmail.com
מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

03-562428203-5625346יוני גרינשטייןיגאל שגיא ושות' משרד עורכי דין
רח' עמינדב 17, תל אביב 

6706710mazkirut@ysagilaw.co.il
יעוץ ביטוח

עורך דין03-919121203-9171212office@alaw.co.ilסער אטיאסאטיאס ושות'
עורך דין04-8371505all@bf-law.co.ilחיפהבן ארי פיש סבן ושות'

עורך דין03-6074444nofarp@gkh-law.comנופרתל אביבגרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג שנהב ושות'
עורך דין03-6119000cw@cwlaw.co.ilרמת גןכהן וילצ'יק ושות'

עורך דין03-6114977office@fylaw.co.ilתל אביבעו"ד יצחק יונגרפרידמן יונגר ושות'
עורך דין03-7553800htlaw@htlaw.co.ilרמת גןהררי טויסטר ושות'
עורך דין03-6913999office@fisher-lawfirm.comתל אביבעו"ד דן שווץגדעון פישר ושות'

עורך דין04-9885672g-k-law@zahav.net.ilכרמיאלעו"ד רני גורליעו"ד רני גורלי - יהודה רוה ושות'
עורך דין03-9239010sara@fsrlaw.co.ilפתח תקוהפישר שפרבר ריינהרץ ושות'

עורך דין03-7912801office@sbilaw.comתל אביבשביט בר און גלאון ציון ויתקו ושות'

052-240860003-9735888sales@natansys.co.il;eli@natansys.co.ilנתן מערכות בע"מ
מערכת מלגה לניהול מלגות סטודנטים

oranBIT - 054-220490103-3004747אורנביטkerena@oranbit.com
מערכת מלגה לניהול מלגות סטודנטים

APT 02-541641602-5416417מערכות תוכנה פתרונות תוכנה למוסדות ועסקיםapt@apt1.net;apt1@apt1.net
מערכת מלגה לניהול מלגות סטודנטים

04-6180592office@priza.co.il;info@priza.co.ilהעמפריזה מערכות מידע וטכנולוגיות בע"מ
מערכת מלגה לניהול מלגות סטודנטים

salo@cei.co.il; sharon@cei.co.ilשרון - 054-5680114סלו - 052-3653227סל קונקט
ביצוע ביקורת סייבר אבטחת מידע 

ותקנות הגנת הפרטיות

ווייס מון
073-2100101 / 077-

3245618orenh@wise-mon.com
ביצוע ביקורת סייבר אבטחת מידע 

ותקנות הגנת הפרטיות

ronen@corporateintegrity.co.ilאינטגריטי
ביצוע ביקורת סייבר אבטחת מידע 

ותקנות הגנת הפרטיות
אבטחת מידע סיבר052-6387118shay@iti-il.comשי זריהןתשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ

מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה052-6923339ilanA@bdo.co.ilזיו האפט - BDO אילן אנג'ל
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייהyuval@fa-cpa.co.ilרו"ח יובל ארהרוני

מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייהrazriel@kpmg.comח"פ 052-3480047540002383רחלי אנגלמןמשרד רואי חשבון סומך חייקין
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה054-9983881yaelesh.cpa@gmail.comרו"ח יעל אשל
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה052-3267411yaron@ydagan.comרו"ח ירון דגן

מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה02-9999950shmueln@shahak-ltd.co.ilשחק - נחמני שמואל
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה053-3512015bennyeli640402@gmail.comבני אליהו
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה054-5408310Ronen@corporateintegrity.co.ilאנדרו / רונןאינטגריטי

מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה 054-7589394ofir@bofir.co.ilבוכניק אופיר
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה054-7266362guyp@cpa.co.ilגיא פולינובסקישטיינמץ עמינח ושות' רו"ח

יועץ איטום03-5441788057-7972403marton-m@zahav.net.ilמרטון
יועץ איטום04-8420280itumex@actcom.co.ilוסלי

יועץ איטום050-7773048yashkas@gmail.comיעקב ישקה שיינהולץ

מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה

יועצי איטום

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

מערכת מלגה לניהול מלגות סטודנטים

ביצוע ביקורת סייבר אבטחת מידע ותקנות הגנת הפרטיות



יועץ איטום054-424052604-8493687poliex@gmail.comצביקה מרקוביץ'

ס. דניאל
050-7652117 , 077-

7033227sofird@zahav.net.il
יועץ איטום

יועץ אלומיניום054-5611128meirzw@012.net.ilמאיר צוינגהפט
יועץ אלומיניום050-5236496ainhorn1@netvision.net.ilמוטי אינהרון
יועץ אלומיניום052-2417951avi_str@bezeqint.netאבי שטרן

יועץ אלומיניום050-7186789077-345100604-6451006st_eng1@017.net.ilטליסמן סטלה
יועץ אלומיניום050-9593767yaronaker@gmail.comירון אקר
יועץ אלומיניום04-8720339meirial@netvision.net.ilמאירי רון
יועץ אלומיניוםleonid@amg1.co.ilהופנה ע"י מאירי רוןליאוניד

יועץ תיירותilanj@012.net.il 052-250570308-9405775 אילן בן יוסף
יועץ תיירותhalifax@inter.net.il 054-421373309-8999231 הליפקס - עמנואל אלון

יועץ תיירותronit-nir@012.net.il 050-464282408-9750210רונית ניר

יעוץ אקוסטיקהshimon@mem-gimel.com 09-9541131  09-9553858מ.ג. יועצים לאקוסטיקה בע"מ
יעוץ אקוסטיקה03-6346771503306125etti@livni.co.ilע. לבני הנדסת אקוסטיקה 

יעוץ אקוסטיקה04-8580044/504-8580546amashiah@netvision.net.ilש. משיח יעצים לאקוסטיקה 
יעוץ אקוסטיקה04-834835004-8348351info@a-adi.co.ilאלון עדי 

יועץ הידרולוגי04-958062104-9580225meir@rme.co.ilמאיר רוזנטל 
יועץ הידרולוגי04-850959504-8509596hgm@telem.co.ilח.ג.מ - יצחק מאיר 

יועץ הידרולוגי04-9893078dina@p-ma.co.ilפלגי מים 
יועץ הידרולוגי04-990900804-9909008rafi.halevi@gmail.comרפי הלוי - נהרא 

יועץ הידרולוגי077-345-100604-6451006elali.st.eng@gmail.comטליסמן הנדסה בע"מ 

יועצי פינוי אשפה09-765431509-7654314lishka@portaleco.co.ilיוסי פורטל
יועצי פינוי אשפה052-2561686GarbageControlMail@gmail.comחיים צפריר
יועצי פינוי אשפהoffice@ecostar.co.il 04-983052304-9832631אקוסטאר

יועצי פינוי אשפה04-6464101153-36355213lev@seagull-env.comאבי נוביק- שחף

יועצי מעליות03-648820203-6488205holz1@netvision.net.il ש. הולץ
יועצי מעליות077-3275273153-505275273info@eyalef.co.ilאייל אפרתי יעוץ מעליות 

יועצי מעליות03-523663303-5243286esl_p@netvision.net.ilש. לוסטיג מהנדסים יועצים 
v.i.s 050-5299533וי.איי.אסvis@vis.co.il ; mariana@vis.co.ilיועצי מעליות + קבלני מעליות
קבלני מעליות03-721440003-7214420miri.madar@il.schindler.comשינדלר  - מירי 

קבלני מעליות943410003-9527787dorit.ashram@thyssenkrupp.co.il-.03טיסנקרופ - חירות - דורית 
קבלני מעליות03-963042903-9616065shiranl@electra.co.ilאלקטרה -  שירן 
קבלני מעליות08-942074008-9420752miriam@inter-up.co.ilאינטר אפ - מרים 
קבלני מעליות09-830301209-8303043iris_y@isralift.co.ilישראליפט - איריס 
קבלני מעליות09-764280409-7665537sales@kfir-elevators.comכפיר מעליות - אתי 

קבלני מעליות050-8500636ronite@ledico.comלדיקו - רונית 
שרות מעליות עיריית עפולה052-841038203-963043603-9630237zivz@electra.co.ilאלקטרה זיו
אחזקת מעליות09-764283009-7665527service@kfir-elevators.comכפיר מעליות
אחזקת מעליות04-841559904-8419050shchak@shachak-lift.comשחק מעליות

אחזקת מעליות03-643411009-9416144sales@thyssenkerupp.co.ilטיסנקרופ
אחזקת מעליות03-9616065elevators@electra.co.il 03-9630430אלקטרה מעליות

052-4613237ohad@navedms.comנוהאוהד נוה
עיצוב ובניית אתרים כולל תחזוקה 

מיתוג וקידום
מיתוג ופרסוםzili@lessismore-ad.co.ilח"פ 050-3333017515206738צילי בלקינדזיו האפט לסאיזמור בע"מ

קידום אתרים054-6303310yanivjs@seprism.comיניב שדהס.א פריזמה קידום ופרסום בע"מ
ניהול מדיה/עיצוב ובניית אתרים054-7942040053-9093109office@ngstudio.co.ilנווהNG STUDIO- פתרונות דיגיטל

חברות מיתוג ופרסום
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום052-3376539oshratkeren@gmail.comאושרת קרן
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום054-808213204-642152304-6421523pikoc1@gmail.comאבנר כוכבידפוס כוכבי

עיצוב גרפי מיתוג ופרסום050-5828630eyal@creativenest.co.ilאייל רבינוביץקריאטיב נסט
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום054-3444355menashe@concept-ct.co.ilמלכין קנינסברג

עיצוב גרפי מיתוג ופרסום054-5539539giddi@mesh.co.ilגדעוןמאש בעלים בע"מ
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום050-2515199shahar.shabtay.123@gmail.comשחר שבתאיקונטור - עיצובים בהתאמה אישית
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום054-6303310yanivjs@seprism.comיניב שדהס.א פריזמה קידום ופרסום בע"מ

עיצוב גרפי מיתוג ופרסום054-6467896elad@noise-ad.comאלעד לחמנינוייז
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום052-4203762ela@verilla.comאלה ספקטוראינטרניים בע"מ

עיצוב גרפי מיתוג ופרסום052-2650545tamnon@amanetטימר אמנוןדיאלוג יעוץ אירגוני מחקר והדרכה

יועצי פינוי אשפה 

יועצי מעליות

בניית אתרים

הדמיה

יועצי אלומיניום

יועצי תיירות

יועצי אקוסטיקה

יועץ הידרולוגי



info@p2c.meת.ד 416 נצרת052-501161104-644409104-6444097מונור ווטפהפיטוסי מוצלים לבניה בע"מ
הדמיות תלת מימד, bim , חישוב 

ובקרת כמויות
הדמיהpikoc1@gmail.comאבנר כוכבי 

הדמיהastudio.al@gmail.com אלכס פוגרבינסקי
הדמיהartyuval@012.net.ilיובל הדמיות 

RDVeial.diskin@rdvsystems.comהדמיה

050-7810398אלה תורגמןארכיבון שירותי גניזה וארכיון מתקדמים בע"מ
03-9731077   #20907-32906144

ת.ד 425 מבוא חורון מיקוד 
9976500arciv5@arciv.co.il

איסוף נייר למחזור

חוקר תאונות ובורר משפטי052-6181606jacob-s@013net.netיעקב עזראשחל בטיחות

מדידותoffice@orhitec.comח"פ 054-2000116512711623יובל חמסיאורהייטק GIS בע"מ
מיפוי ומדידותpowersrv@netvision.net.ilנצרת עילית050-730892104-852616104-6556446נאסר פאדי חיטיב ויסאףפ.א.ו.ר שירותי הנדסה

מיפוי ומדידות052-837676803-5214626asafkrem@netvision.net.ilאסף קרמר מנכ"לא.א. מערכות מידע וניהול משאבים
מיפוי ומדידותoffice@geo-touch.comח"פ 052-8097373515798015הילה מרקוביץלגעת במרחב בע"מ
מיפוי ומדידותzidansrv@netvision.net.ilת.ד 911 נצרת עלית 050-715500004-656507904-65564461710802ג'מיל יוניסזידאן סוהייל בע"מ
מיפוי מדידות הנדסיותinfo@geopoint.meנצרת050-257533704-608060304-6082794צביקהגיאו-פוינט בע"מ

מיפוי ומדידהoffice@mapro.co.ilח"פ 054-4981169515845949בעד פרידמןמאפרו מהנדסים בע"מ

מיפוי תשתיות052-2625902Arnon.Zofar@nextcomgroup.comאבי איטח - ארנון 052-4207623
מיפוי תשתיות09-894-494209-894-4952Office@D-tech-inf.co.ilדיטק תשתיות בע"מ - נדב 052-5508963

מיפוי תשתיותoffice@maya-tm.com 03-903063603-9031576מאיה מ.י איתור ומפוי תשתיות תת קרקעיות 
מיפוי תשתיות052-837676803-5214626asafkrem@netvision.net.ilאסף קרמר מנכ"לא.א. מערכות מידע וניהול משאבים

מיפוי תשתיות1-800-310999bonfil@bonfil-s.co.ilבונפיל סורג'ון 
מיפוי תשתיות077-404140604-8336172hamyapeh1994@gmail.comהמייפה קלדרון ובניו בע"מ 
מיפוי תשתיות09-899676309-8996765info@vantura.co.ilאשר ונטורה 0526454928נץ - איתור תשתיות והנדסה

מיפוי תשתיות09-8338925tdvf@012.net.ilד.ט דיאגנוסטיקה טכנית
הנדסה ומיפוי תשתיותyaakov@infratek.co.ilאלעד054-345012503-933443603-9334427יהודה מרדכיאינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

מיפוי ומדידותpowersrv@netvision.net.ilנצרת050-730892104-852616104-8526161פאדיפ.א.ו.ר שירותי הנדסה
מודד מוסמךzaid-geomap@geomap.co.ilדרך העצמאות 9 חיפה 054-222966604-857744404-85755503303305מתן זייד- מנכ"לזייד גאומפ בע"מ
מודד מוסמך052-8784284modedbt@gmail.comיעקב יחיאלמודדי הבית בע"מ

מודדים04-831203004-8575550s_zaid@netvision.net.ilצביקה 054-2274466ש.זייד
מודדים054-47253238525181rabea.arm@gmail.comרביע ארמלי
מודדים050-533851404-659497004-6595164rot-shev@zahav.net.ilרותם שבח
מודדים 04-983529204-9931277modeday@017.net.ilמודדי טבעון

מודדיםosama4@bezeqint.net; office@osama.co.ilמוסא העביר אלינו הפרטים04-647048304-6470107אוסאמה חטיב הנדסה בע"מ
מודדים04-9864324automap1298@gmail.com 054-7200289עיסאם

מודדים04-655230404-6560870fahoum@kfahoum.co.ilחליל 050-2008800ח.פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ
מדידותraviv@geromap.co.ilטירת כרמל052-888525104-857744404-8575550חביב לוטםש.זייד ובניו

054-2000158074-7122222074-7122233שיר דקלאורהייטק GIS בע"מ
אמיל זולא 39, קרית-אריה,פתח 

office@orhitec.comתקוה 4951623
מדידות

מודדים050-726740104-641243604-6516617office@maptop.co.ilמאפטופ הנדסה ומדידות בע"מ
מודדים050-535133504-8215583/404-8215586medidot2013@gmail.comאפלבאום דויד

מודדים052-241933404-645450104-6455192zaher@rannet.comזאהר את נאהדה נואטחה בע"מ
מודדיםa.handsa@gmail.com 050-442414009-7992030א.א.ה.מ הנדסה ומדידות

מודדים052-235270804-852016604-8520166ramzi883@netvision.net.ilרמזי קאועאר
מודדים052-349475904-6354887merbmw75@yahoo.comיונס איסלאם- לא מעוניין לקבל הצעות מהעירייה !!!

מודדים050-525772004-6760082yaron@ben-zeev.co.ilירון בן זאב
מודדים050-260440404-826044404-8347499office@e-zaid.co.ilזייד אלדד בע"מ

מודדים04-657317404-6570968abdallah@basheer.co.ilבשיר עבד ראזק בע"מ
מודדים 052-440726604-652741204-6528388zurielmd10@gmail.comצוריאל מודדים בע"מ - יהודה

מודדים sh-najjar@bezeqint.netטלפקס 04-6702523שאוקאת 050-5373967ש.ע מהנדסים
מודדים054-649245204-6564881kb1071@gmail.comבשארה חמיס
מודדים04-645047904-6080062waleed.sharary@gmail.comוליד שרארי

מודדים052-235270804-852403804-8520166ramzi883@netvision.net.ilרמזי קעואר מדידות והנדסה אזרחית בע"מ
מודדים03-751181803-7511551matanzaid@geomap.co.ilמתן 054-2229666גיאו מאפ

050-534875904-698973004-6989730חליל טלש
לא מעוניין לקבל הצעות מחיר לאחר שיחה ב- 

25/04/2018
מודדים

מודדים054-220471203-754100003-7516356giladl@datamap.comגלעדדטה מפ
מודדיםבפנסייה לא עובד יותררח' תשרי 4/2 כרמיאל050-247779204-988399004-9883990אלטמן סמואל

054-490718704-989323104-9893502פלגי מים - יאן
 לאחר שיחה נאמר כי לא מתעסקים יותר 25/04/2018

במדידות
מודדים

מודדים 050-257533704-6080603info@geopoint.meגיאו-פוינט בע"מ

054-6564691גיאוסייט
רח' קורנית ת.ד 21467 נצרת 

geositesystems@gmail.comעילית 1709608
מודדים

מודדים073-2692200trig@trig-geo.com 073-2692222טריג מידע מרחבי

מיפוי ומדידות

מודדים

איסוף נייר למחזור

חוקר תאונות



מודדיםmhmd_maher@hotmail.com           523406277מוחמד גבארין 
מודדים052-284060204-6013680kamsurv@zahav.net.ilכמאל זועבי

מודדים 5443620266980998nr.roadseng@gmail.comנ.ר הנדסה ותכנון
מודדים04-6537159052-3703550ah2836@014.net.ilאחמד זועבי
מודדים050-368006104-858035504-8580377elad@hetz-hazafon.co.ilחץ הצפון

מודדיםos.landplan@gmail.comת.ד 41 שדמות דבורה 058-5288188077-52881881524000אורית שוורץ
מודדים505583714rmt_eng@yahoo.comתאופיק בקלה

054-8180590ח, נסים
ת.ד 1507 אכסאל 

1692003-7256493mrdn_eng@netvision.net.il 
מודדים

אלכס סדגורסקי
לשלוח מיילים רק בנושא 

alsadd@bezeqint.netרח' צ'לנוב 12 ראל"צ054-491428603-950629303-9506293מהנדס מבנים, לא מדידות!!!

הנדסת מבנים ובטיחות כללית

הנדסת מבניםeng.zmorod@gmail.comגוליס ראס קונבר ת.ד 1183 מיקוד 50630957724980זמורוד חסןא.ח תכנון וייעוץ הנדסי
הנדסה ומדידותoffice@maptop.co.ilכפר משהד050-726740104-6412436/804-6516617סאלח סמירמאפטופ הנדסה ומדידות
הנדסת מעליותholz1@netvision.net.ilהברזל ת"א054-473277903-648820203-6488205הולץ שלמההולץ קרסנר מהנדסים

הנדסה ומדידותs_zaid@netvision.net.ilטירת הכרמל054-227445504-858454504-8584466רותה גולןש. זייד ובניו הנדסה ומדידות בע"מ
הנדסה ומדידותbashar@surveyors.co.ilנצרת עילית052-700303004-656166004-6455341באשר פאהוםמודדי הגליל בע"מ

הנדסה ומדידותrot-shev@zahav.net.ilעפולה050-538851404-659497004-6595164חיים שבחרותם-שבח חברה למדידות תכנון וייזום בניה
הנדסה ומדידותלא מתעסק בתחום מייל מתאריך 052-425133904-868111104-86811129/5/18חגיתאמי - מתום מהנדסים ויועצים

הנדסה ומדידות zurielmd10@gmail.comעפולה052-440726604-652741204-6528388יהודהצוריאל מודדים מוסמכים
הנדסה ומדידותmedidot2013@gmail.comנשר050-535133504-8215583/404-8215586דוד אפלבאוםאפלבאום מדידות והנדסה אזרחית
הנדסה ומדידותsurvy_geo3d@netvision.net.ilחיפה054-472532304-852518104-8525181ארמלי רביעהמימד השלישי להנדסה ומדידות

הנדסה ומדידותrgm@rgm.co.ilעפולה054-778845004-652763604-6497307איתן גלבמן מנכ"לר.ג.מ. גיאודזיה והנדסה
הנדסה ומדידותmhdi@zahav.net.ilסחנין052-246288904-674492404-6747957א.מ אבו ריא הנדסה מדידות ושמאות

הנדסה מדידות ומיפוי office@kav-medida.co.ilהרצליה052-8604566077-451872609-9518726אייל רבינוביץקו מדידה בע"מ
הנדסה מדידות ומיפוי ממוחשבhalabi@halabil.co.ilדלית אל כרמל052-545782404-839520204-8396098חלבי לביב מנכ"לפוטו מאפ בע"מ

054-7825081memhandasa@gmail.comאליעזר מורגנשטרןאליעזר מורגנשטרן
שירותי ניהול הנדסי ושירותי פיקוח 

הנדסי בתחום ההנדסה אזרחית

ronen@decker.co.ilתל אביב052-697981503-689390003-6883299רונן טופל - מנהל פיתוח עסקעדקר בנין והנדסה בע"מ
הנדסה  אזרחית

office@geffeneng.co.il עדכון במייל מתאריך 09-766700809-765316730/04/18אילן בירנבאוםשמואל גפן
הנדסת קרקע

הנדסת חשמלemila13@barketeng.comרקפת, דיני משגב052-5655479057-7978438דניברקתי י.ר.ד הנדסת חשמל
הנדסת חשמל050-340003909-891706009-8917030moshe@langerman.co.ilמשה לנגרמןלנגרמן הנדסת חשמל
הנדסת חשמלavshalom@a-avshalom.comנשר052-285026504-8739070/104-8739050אבשלום אליהוא.א. מהנדסים ויועצים

הנדסת בטיחותsergey.gandlin@gugan-eng.comראשון לציון054-2494956072-2505831072-2446972סרגי גנדליןיוגן הנדסה
בטיחות והנדסהkristal_055@yahoo.comח"פ 052-4640355029744349ניצןניצן קריסטל

שמאי050-65557116330886office@rea.co.ilקובי קלפון 
שמאי050-560833304-62773036345771dar-gar@smile.net.ilגדי דגני

שמאות יעוץ שמאי וכלכלהreneta@motyzaid.co.ilטירת הכרמל ח"פ 054-227445504-858454504-8584466513687277רנתה גולןמוטי זייד את זייד שמאים
שמאות מקרקעיןmatyleshem@gmail.comחולון052-896658503-501444215335012444מטי לשםמ.ל לשם בע"מ

שמאות מקרקעיןmain@aval.co.ilפולג נתניה054-777351009-950116609-9501177יעלהרון הלוי
ייעוץ בתחום תחבורה ציבוריתhassidof@bezeqint.netקריית מוצקין050-698674704-874103304-8741033רענן חסידוףהיסעים נט

שמאות מקרקעיןdn99@017.net.ilחיפה04-862222304-8668865ישראל 052-2626273דותן 052-3777160דותן דרעי - אורן נס

054-7500677nadlan@nadlan-israel.co.ilראובןראובן שם- טוב שמאות מקרקעין, רכוש וחלקאות בע"מ
שמאות מקרקעין

שמאות מקרקעין054-738514103-687464503-6874648Valuers@bezeqint.netאמיר חופשיחפשי נטל כהן בע"מ
שמאות מקרקעין054-242996903-638931703-6382539maorl@bdo.co.il; keren-orl@bdo.co.ilקרן אור נגרזיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

שמאות מקרקעיןoffice@mesilaty.comח"פ 054-3300559513853077חיים מסילתימסילתי חיים חברה לשמאות מקרקעין בע"מ
שמאות מקרקעיןdoron@bezeqint.netקריית טבעון052-3611302077-3293208077-8283208ערןערן דור- און

שמאות מקרקעיןmhdi@zahav.net.ilסחנין052-246288904-674492404-6747957א.מ אבו ריא הנדסה מדידות ושמאות
שמאות מקרקעיןfarah.alon@gmail.comנשר054-8117575076-5499979076-5477729פרח אלוני

חברה מנהלתmotivatsya@013net.netמוטי 050-7621400מוטיבציה חברה לניהול פרויקטים
חברה מנהלת050-5932413noainbar3@gmail.comנועה פישמן ענבר

איתור וטיפול בנזילות054-2283444Shawnc.ts4@gmail.comשלומי צבריצללית עבודות שיפוץ כלליות
איתור נזילות מים וכשלים באיטוםtashtitahat@gmail.com 074-7016520  054-4387348תשתית אחת

050-52518796592602גל דותן
רח' רמז 7 ת.ד. 1007 עפולה 

dotangal67@gmail.com עלית
קבלני איטום רעפים

קבלני איטום רעפיםרח' אופק 2 ת.ד. 2071 עפולה050-2130933050-5787033פרץ איטום
קבלני איטום רעפיםran@gh.co.ilח"פ 054-5222800203654603רןרן

קבלני איטום רעפים696515104-6965252Baton.tamam@gmail.com--050-2020435004תופיק טאהא בע"מ

איתור נזילות מים

עבודות איטום

הנדסת חשמל

הנדסת בטיחות

שמאות מקרקעין

חברה מנהלת



קבלני איטום רעפים052-621888683936658394259khalabi@netvision.net.il fadel@halabi.co.ilפאדל חלבי ובניו
קבלני איטום רעפיםהמייצר 6 יוקנעם052-594444499358969935896איטום פיקס
קבלני איטום רעפיםsialtd@walla.com הלולב 25/1 ת.ד. 501 נ. עלית052-266258465566436550502ש.י.א. איטום

קבלני איטום רעפיםtalel770@gmail.com 054-4247770050-8965585טל-אל איטומים בע"מ - יורם
קבלני איטום רעפיםiphoneomer941@hotmail.com 050-75763236419593אסד זרעיני
קבלני איטום רעפים8420280itumex@actcom.co.ilשמואל וסלי

קבלני איטום רעפיםoffice@bitelman.com 09-7741595ביטלמן אדוארדו
תיקוני גגות, איטום גגות ומקלטים052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

תיקוני גגות, איטום גגות ומקלטים050-436472204-659666504-6596665shimon4364@walla.comשמעון סבגדור המיגון - שמעון סבג
תיקוני גגות, איטום גגות ומקלטים050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות

עבודות איטוםnasebh@walla.comדלית אל כרמל052-6665667/804-839676115348396761נסיבנסיב חלבי בע"מ

Ahuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881 יריןי.א פרויקטים
עבודות איטום גגות ומקלטים +תיקון 

גגות.

shemi@yazamoot.co.ilזכרון יעקב050-3311026077-432380304-6923126שובלשובל שמי יזמות ובנייה
עבודות איטום גגות ומקלטים +תיקון 

גגות.

050-7469260maor.sabag4@gmail.comאביאבי סבג
עבודות איטום גגות ומקלטים +תיקון 

גגות.
תיקוני אבנים משתלבות050-6548482Ahhuaug5515@gmail.comשי יהושעשי לוגיסטיקה בע"מ

שרותי מידע לרשויות050-7868585uribaso@info-ais.comאורי בסוןאינפו שרותי מידע לרשויות בע"מ

אבטחה050-627426504-6253707roni-su@zahav.net.ilרונירוני סודאי
שמירה04support@a-danan.co.ilsupport@a-danan.co.il - 6421979א. דנן

שמירה ואבטחה04-6595894netz.baron@gl-group.comפתרונות אבטחה
שמירה ואבטחהTzik-A@Mikud-Avtaha.co.ilתל אביב054-677337303-636343403-6363420יצחק אסיהומיקוד ישראל אבטחה שירותים וכוח אדם

שמירה ואבטחה074-767129008-915070008-9150701tzafon@hakaveret.co.ilיוסיהכוורת בע"מ
שמירה ואבטחה054-4888963170070970709-8844546meirav@ben-security.co.ilmeirav@ben-security.co.ilמירב פינטובן בטחון

שמירה ואבטחהisraelib@netvision.net.ilמגדל העמק054-900930104-604077704-60403000אליאלי ישראלי שרותי שמירה ואבטחה
שמירה ואבטחהmeikife@gmail.comפארק התעשיה קדמת הגליל054-977807704-636649704-6366496האדימקיפי מרום 300 בע"מ

שמירה ואבטחה052-449012803-639223303-6392211tamim@sbisrael.co.ilתמי מאירסקבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ

052-799888303-689752403-6872370מאיה שפורןג'י פור אס פתרונות אבטחה (ישראל) בע"מ
השחם 14 פתח תקווה 
4951714maya.shporn@il.g4s.com ת.ד 70999

עבודות אבטחה ושמירה

אבטחה שמירה מוקדhatama@hatama.co.ilיוקנעם עילית052-269971204-845245104-8456998בלה זהביהתאמה השמה ומידע בע"מ

מסגריהoffice@zamert.comחדרה050-438907504-633371004-6343525יאירמסגריית צמרת בע"מ
מסגריה050-838479604-659054504-6590545bezalel@gmail.comיחזקאלבצלאל

מסגריה הידראוליקה04-6596569marketing.gash@012.net.ilאורית המזכירהג.א.ש הידראוליקה
הידראוליקהhilah@zoko.co.ilעפולה04-6595795הילהעוז הידראוליקה

הידראוליקה050-9248005jackit050@gmail.comג.א הידראוליקה טכני בע"מ

054-525352409-881183909-9512215moni@hayozer.co.ilמוניהיוצר - סדנא לשילוט בע"מ
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים

050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים

050-5208372shaylevi001@gmail.comשי לויליאם עבודות מתכת בע"מ
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים

Ahuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881ירוןי.א פרויקטים
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים

054-6690605077-3201194contact@ets-ba.co.ilאדרעץ-בא פרויקטים בע"מ
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים

050-478810104-996648304-9968942עדי חזון בע"מ
                      hazonwood@gmail.com

bonimbahazon@gmail.com
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים

054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוחברת גפן - תכנון ופיתוח נופי
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים

050-871721908-942244008-9327186michal@imsegev.co.ilמיכל יוסףאי.אם.שגב תעשיות בע"מ
התקנת גדרות וסורגים מסוגים שונים

shemi@yazgmoot.co.ilזכרון יעקב050-331026077-432380304-6293123שובלשובל שמי יזמות ובנייה
התקנת גדרות וסורגים מסוגים שונים

050-5208372shaylevi001@gmail.comשי לויליאם עבודות מתכת בע"מ
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים

התקנת גדרות וסורגיםshalomroni@walla.co.ilעפולה052-685860104-649231304-6523024רוני שלוםאשנר תעשיות מתכת
outdoor 04-627778604-6277785רוניהאוטדורoffice@out-door.co.ilהתקנת גדרות וסורגים

התקנת גדרות וסורגים050-6949590g_gidur@netvision.net.ilשחרג. גידור שחר
התקנת גדרות מסוגים שונים.hashokdim@gmail.comגבעת נילי052-684585804-638074904-6380749ירוןהשוקדים הנדסה
התקנת גדרות מסוגים שונים.maria63@walla.comעפולה050-573994004-6060129אלכסאלכס מסגרות
התקנת גדרות מסוגים שונים.office@atierfences.co.ilגן יבנה052-2704540072-2119119072-2412413תמרחד עתיר בע"מ

התקנת גדרות והצללותpisohen@gmail.comנשר052-460816604-820331704-8215133חנניה פיסופיסו חן מתכת ושרותי כח אדם בע"מ

שרותי מידע לרשויות

שמירה ואבטחה

מסגריה

התקנת גדרות



קבלן גידורlirann9@gmail.comלירן-052-5759579נ.א תעשיות מתכת

84155338411403קל רם
ת.ד. 10165, מפרץ חיפה 

 26111kalram_y@netvision.net.il
קבלן גידור

קבלן גידור08-851577708-8521932eladm@yfence.co.ilאשר 052-3142056יהודה גדרות
קבלן גידור52541250104-673177704-6735559nitzanblum@walla.com-עמי וגבי

קבלן גידור050-923304208-859777708-8596994dan.lichter@gmail.comדני לייכטר
קבלן גידורת.ד 2773 פ"ת 050-530768503-908780803-932081949127אלמוג

קבלן גידור050-5200144barzel@mivzakim.comצמח כהן
קבלן גידור052-835960904-821116504-8211789gderot.orli@gmail.comגדרות אורלי
קבלן גידור057-23232001.53502E+110572323200@017.net.ilטיולי נעמה
קבלן גידורדרך ישראל054-69412356424766חיים אביטן

קבלן גידור04-6335729lunaland55@gmail.comצח 054-7503728מסגרית הלוי
קבלן גידור04-820331704-8215133pisohen@gmail.comפיסו חן

קבלן גידור03-919291903-9193919kolgader@kolgader.co.ilנמרוד 054-5333570ד.נ כל גדר
קבלן גידור 052-4401530office@ahatoum.comאבו חאתום

קבלן גידור050-4310605info@morshilut.co.ilמור שלטי איכות
קבלן גידור 04-821825004-8212084r.elias.ltd@gmail.comר. אליאס עבודות מתכת

קבלן גידור050-400039804-6537231elad.mass@gmail.comקופטק - אלעד מאס
גדרות054-9499659zionkabalo@gmail.comציון קבלו

גדרותkujasim@gmail.comכפר כמא050-9773376יצחקעידן נכסים
גדרותoffice@ahimdeeb.comבאקה אל גרביה050-555888904-628195104-6381578אחים דיב
גדרות050-3200084tom@scope-t.comתוםסקופטק

גדרות ושערים052-633282404-697293704-6972940alonelqayam@gmail.comאלון אלקייםנתיב בטוח בתנועה
גדרות התנהm.moktaran@hotmil.comשיבלי052-637256504-676583704-6765837מוקטרן מוחמדמ.מ עבודות גידור וחקלאות

גדרות פירוק והרכבה052-673333304-652202204-6597157r.m.rachmani2014@gmail.comרןרן רחמני
גדרות לאדניות מגרנולית03-9349801/80303-9349802mivnit@gmail.comדפנהראובןגדרון
גדרות לאדניות מגרנולית050-4455142ramimanzur@gmail.comקובימנצור

גדרות לאדניות מגרנולית050-5372041jeremyael@wakka.co.ilג'רמיסנשיין עבודות גרנוליט בע"מ

פרטי עץ04-659374004-6527671galits@israetz.co.ilגלית 052-5969696בועז סרוסיישראעץ
פרטי עץ054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה

פרטי עץ052-5265554shaymualem@gmail.comשישי מועלם
פרטי עץ - נגריה050-7877969Avieini49@gmail.comאבי עיינינגרית אבי עיני

אדניות054-4365790efraim@lcs.co.ilאפריםאל.סי.אל אפרים חיתוך בלייזר

מבשלות ודוכני בירהsalara.brewery@gmail.comגניגר050-4288029אריקסלארה
מבשלות ודוכני בירהgalilbrewery@gmail.comקיבוץ מורן052-8024113 הדסמבשלת הגליל
מבשלות ודוכני בירהmike@golanbrewery.co.ilקצרין050-6475756מיכאלמבשלת הגולן

מבשלות ודוכני בירהinfo@pavo.co.ilזכרון יעקב04-6398988פאבו

פופים ומזרנים073-707355104-622622304-6221064gs@milega.co.ilסיגלמילגה גן שמואל
פופים ומזרנים050-659707904-6145684milegaafula@gmail.comירוןמילגה עפולה

פופים ומזרנים050-222700704-627575504-6230344gili@didi.co.ilעפולהדידי רהיטי סיני
פופים ומזרניםeladqt@gmail.comרחובות077-3408060רעיה 050-7924168054-9190078אלעדאלעד יצור ושיווק

הדפסת דיסקים054-2204525tomer@cdi.co.ilתומרסי.די.אי אחזקות
הדפסת דיסקים052-8331801077-2001758gr@kstudio.co.ilאסףאולפני הכיכר

הדפסת דיסקים03-9600550ronen@aspagil.comרונןאספגיל

שרותי בר משקאות + שייקים050-5423443077-8101234barbor1010@gmail.comאבי מזרחיזיקוק מתוק
שרותי בר משקאות + שייקים050-7326625sigalsadan@gmail.comסיגלאגם בר שייקים

שרותי בר משקאות + שייקיםmikibar1212@gmail.comעפולה052-378402304-6401802מיקימיקי בר
שרותי בר משקאות + שייקים054-8136589ezakline@gmail.comליאת גרינברג

שרותי בר משקאות + שייקיםfarkash79@gmail.comתל אביב054-9876880מיקיגראנד פרי
שרותי בר משקאות + שייקים050-8371402hatrip.d@gmail.comאיתןהטיפ הצפוני
שרותי בר משקאות + שייקיםtosess2010@gmail.comהרצליה052-3989959יניבתוסס אירועים

050-5715194elihaymalka1990@gmail.comאלחי מלכהפרי בר
שרותי בר משקאות + שייקיםalmogbok5@gmail.comאלמוג בוקרה
שרותי בר משקאות + שייקים050-3993559extaza.bar@gmail.comאביחיאקסטזה בר

מכונת קרח03-5661081info@bpr.co.ilמוטיב.פ.ר סוכנויות בע"מ
מכונת קרח03-536599903-5367374info@sharf.co.ilשרפשטיין

מכונת פופקורן וסוכר03-903134603-9031464avi-5@zahav.net.ilיעלחברת חוויה
מכונת פופקורן וסוכר054-360715803-6138002idanav12@gmail.comרועיעידן וי.אי.פי
מכונת קרח + פופקורן + סוכר03-549441103-5493626info@gastroline.co.ilגסטרו ליין

ראש מערכת השקייה052-426551004-6325294oded@omer-gard.co.ilעודדעומר השקייה
ראש מערכת השקייה

מבשלות ודוכני בירה

פופים ומזרנים

הדפסת דיסקים

בר שייקים

מכונת קרח ופופקורן



ראש מערכת השקייה052-501461204-695556004-6904445gilad.rotbach@netafim.comגלעדנטפים
ראש מערכת השקייה053-72821103-568400203-6252758droreliyahu@motorolasolutions.comדרור אליהומוטורולה סולושנס ישראל בע"מ

ראש מערכת השקייה052-866437404-6273032allonsystem@gmail.comאלוןאלון מערכות השקייה
ראש מערכת השקייה052-819252509-885135609-8651067info@agam-control.comאליאגם בקרה ניטור ושליטה

ראש מערכת השקייה055-885667604-6953660jaimet@galcon.co.ilחייםחיים טרביץ
ראש מערכת השקייהavshalom@yhltd.co.ilאיש קשר - אבשלום053-7703625053-7256434יזהר הלוי הבעליםמוטורולה - נציגים של מוטרולה השקייה ובקרה

אספקת תמרורים052-4707072072-250371804-8413151rami.shazar@gmail.comרמי שזרטופ טרפיק
תימרור+תמרורים סולארים052-633282404-697294004-6972937alonelqayam@gmail.comאלון אלקייםנתיב בטוח בתנועה

תמרורים סולארים052-399019904-6306010ofri@arbelstrauss.comעופריארבל שטראוס
תמרורים סולארים054-4833069077-2105456green.tsh@gmail.comנירגרין תשתיות

תמרורים סולאריםNAVA@pasHUTprok.co.ilמושב גבעתי052-6333979072-2215000072-2215010נווה קליחמוגלמית בע"מ
תמרורים סולארים050-645457704-6404012baruch@morshilut.co.ilברוךמור שלטי איכות

054-2614190yoni1461993@gmail.comיהונתן אלפסייהונתן אלפסי הסדרי בטיחות וסימון כבישים
אספקה והתקנה של מוצרי בטיחות 

תמרורים ושלטים.

ייעוץ קוד לבוש, תדמית, אירגוניinfo@tarbutova.co.ilאני 052-7474121052-5244210טובה אביטלאני פרידמן -
ייעוץ קוד לבוש, תדמית, אירגוני052-2447505lily@begufrishon.co.ilלילי רוזנקראנץ

ייעוץ קוד לבוש, תדמית, אירגוניimage@sivanmedalion.co.il 050-2853261סיוון מדליון
ייעוץ קוד לבוש, תדמית, אירגוני052-3406200nuritlevy1@walla.comנורית לוי

ייעוץ קוד לבוש, תדמית, אירגוניאין מענה052-8621113רותי טרבס

שעון נוכחותdavid@rt-ltd.comboazk@rt-ltd.comדוד 052-332873003-7684477בועזזמן אמת
שעון נוכחות052-3222264eladt@synel.co.ilאלעד טרבלסיסינאל

קלפיות לבחירות054-655690808-9125001smadar@mzahav.co.ilסמדרמיכלי זהב אריזות בע"מ
קלפיות לבחירות08-882810008-9250668tlaton@tlaton.co.ilמיכלי תלתון בע"מ

קלפיות לבחירות050-239999903-791380303-6874011tamir@may-mp.comתמירדפוס מאי

050-4041206מיטלאוויס
04-6443138/  

meitalbs@avis.co.ilשלוחה 4 / 04-8453238שלוחה 4
השכרת רכב

08-9191815kerensh@shlomo.co.il;SagiEdri@Shlomo.co.ilקרן 050-8500705שגיא אדרי 054-6809680שלמה סיקס
השכרת רכב

077-4375681153-774418650team@motodeal.co.ilגיל כוכבימוטודיל
השכרת רכב052-348022304-959330004-9594400rons@leascar.co.ilרוןליסקאר
השכרת רכב054-334145403-9350021daniely@budget.co.ilדניאלבאג'אט
מכירת רכב050-4049635shimsont@avis.co.ilשמעוןאוויס

מזגנים050-738441104-640272704-6402066kortov@gmail.comיהורםקור טוב
מזגנים050-5958796amitdidi932@gmail.comעמיתעמית תשתיות
מזגנים054-7669112admin.cf@gmail.comאלעד אופקאופק מערכות

מזגנים052-2846045e8879@walla.comחיים ברקוביץי.ב.י.ר 1995 בע"מ
מזגנים052-545358004-6403061energia@bezeqint.netמאיראנרגיה קירור
מזגנים054-463683904-642454504-6424646zeev@echut.co.ilזאבמחסני איכות
ציוד למזגנים054-5398032iski21@homecenter.co.ilאולגההום סנטר

תמלול / תרגום טקסטים054-9727397153-775144055Text4u10@gmail.comעובדיהטקסט פור יו
תמלול / תרגום טקסטיםwetext.il@gmail.comח"פ 052-4431043037253911אסתרביצצו אסתר

תמלול / תרגום טקסטים074-7022342153-747022342translation@target4u.co.ilעמוס 052-4601702יבגניהטרגט מכוונים אותך להצלחה
תמלול / תרגום טקסטים052-8433935hamutalefron@gmail.comחמוטלחמוטל בן זאב

תמלול / תרגום טקסטים09-9617681niv-t@niv-t.co.ilמליל מעייני בן אריחברת ניב תרגומים בינלאומיים בע"מ
תמלול / תרגום טקסטיםaccounts@lichi.co.ilהחיטה 210 מושב זיתן050-697810608-915555808-9155559ענת אסרף-בסלוליצ'י תרגומים בע"מ

תמלול / תרגום טקסטיםoffice@zikit.orgת"א054-7951119050-8963725שמרית אורגלזיקית
תמלול / תרגום טקסטיםoffice@tomedes.comח"פ 073-2903069514017987טל אשרםטומדס בע"מ

asher@sumit-ai.comח"פ 052-5758433516248564אשר קנינוסאמיט-איי בע"מ
תמלול / תרגום טקסטים - הפקת 

כתוביות

התעשיה 7 רעננה050-8570555077-5497508077-5497508אליזבט סביוןאליזבט סביון
office@babel-

translations.net;savion9@gmail.com
שרותי תרגום תמלול והקלטה

הקלטה תרגום ותמלולtranslation@goldworkgroup.comח"פ 052-8074939056427958אהד עדיגולד וורק פלוס
מתורגמנית שפת הסימנים לחרשים058-7995298noamhinden@gmail.comנעם הינדן
מתורגמנית שפת הסימנים לחרשים054-5210226liatpsl@gmail.comליאת פיג'ו

חוגי תנועה וריתמוסיקה052-6260234idaatart@gmail.comאורדעת שילוב אומניות
חוגי תנועה וריתמוסיקהelad@kitomarom.co.ilאלי כסיף 050-7444157אלעד 052-6070666קיטו מרום

חוגי העשרה לגנים052-2242552levihaimm@gmail.comחכמת התנועה
חוגי העשרה לגניםrona@behanaa.com 050-8291068תנועה בהנאה
חוגי העשרה לגנים054-5545472einatraveh11@gmail.comשרביט הדרכה

תרגום טקסטים

תמרורים סולארים

ייעוץ קוד לבוש, תדמית, אירגוני

שעון נוכחות

השכרת רכב

מזגנים



חוגי העשרה לגנים054-9220065meital8955@gmail.comאופק
חוגי העשרה לגניםcontact@infogan.co.ilאינפוגן

חוגי העשרה לגניםgiladpollak@gmail.comגילעד 120
חוגי העשרה לגנים idaatart@gmail.com;Invoice4u@invoice4u.co.ilדעת אומנויות

חוגי העשרה לגנים054-6929942danielb@matnasim.org.ilדניאל בןשחקים

מתכנני תבעו"תyanapil@gmail.comרח' שניר 12 מעלות תרשיחא050-719755695750569575056יאנה פוליפנקו
מתכנני תבעו"ת050-771372599352999935299yael.kozokaro@gmail.comיעל קוצ'קרו
מתכנני תבעו"ת052-2981278077-34035156595806noamko@012.net.ilתרצה קורן

מתכנני תבעו"ת054-306659065692106467278nazmis@netvision.net.ilנזמי שחאדה
מתכנני תבעו"תitay@zehavy.comמשב ציפורי 052-47330526456678645667817910איתי זהבי

050-56888698383425רודי ברגר
רח' שד' הצבי 19 חיפה מיקוד 

34355rudarsh@013net.net
מתכנני תבעו"ת

מתכנני תבעו"ת054-6863739morconcept@walla.comמור בלילטי
מתכנני תבעו"ת052-35531796702471wmasalha@gmail.comוליד מסאלחה

מתכנני תבעו"ת52896791204-6598528zoube@bezeqint.netאחמד זועבי אדריכל
מתכנני תבעו"ת052-428564804-875383604-8753462taba@taba.co.ilיעקב מאור - מתכנן ערים

052-5894749077-2008825טלמון בירן
הרב עמיאל 29 תל אביב 

6226350studio@talmonbiran.com
מתכנני תבעו"ת

מתכנני תבעו"תpnina-ro@smile.net.ilרח' ביאליק 7, חיפה04-866695004-8643132אדר' רוזנברג פנינה
תבעו"ת052-530623203-500395203-5003959noy@lsa-arch.comנוי לזרוביץאל.אס.לזרוביץ שדמי אדריכלים בע"מ

054-4499520שמואל שילהפיטלסון-שילה-יעקובסון אדריכלים
03-6499515 

michael@fsj.co.ilמצדה 7 בני ברק03-6499619שלוחה118
תב"ע

פינוי מיחזורית בקבוקיםgreen@green-point.co.il 052-3482226גל יסעורהנקודה הירוקה
פינוי מיחזורית בקבוקיםinfo@kmm.org.ilק.מ.מ

פינוי מיחזורית בקבוקיםbigpower000@gmail.com גרין קליין

פינוי הובלה והטמנת לוחות אסבסט04-6526205bniyamitkademt@gmail.comבן חמו אביטל בנייה מתקדמת
פינוי הובלה והטמנת לוחות אסבסטtom1avi@walla.comתל עדשים050-9423908050-8423908טל בנייה

פינוי הובלה והטמנת לוחות אסבסט053-45253804-8455115igalaharon@gmail.comאהרון יגאל
פינוי הובלה והטמנת לוחות אסבסט054-220502204-9816794shalom_1212@walla.comצמנט

פינוי הובלה והטמנת לוחות אסבסט04-6732067biranit10@albilia.co.ilאלבילה חנן

פינוי גזם וגרוטאות050-758243604-6526258office@ronafar.co.ilדאיורון עבודות עפר
פינוי גזם וגרוטאות050-762184604-6573970077-5573970abed.shalabi1@gmail.comעבד שלבי

04-652766604-6527669yairs.pivin@gmail.comברוך פיבין 050-5234569פיבין
פינוי גזם וגרוטאות

tal83r@gmail.comעפולה052-815000504-652202204-6522022טל רחמניטל 2015
פינוי גרוטאות, הובלות מנוף והובלות 

שונות

053-676661604-9804466meirmorad2@gmail.comמאירמורד פינוי פסולת
שרותי מנופים לאיסוף גזם וגרוטאות

zionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
שרותי מנופים לאיסוף גזם וגרוטאות

מנוף גזם052-8887390s.a.lasviva@gmai.comאיברהיםס.א לסביבה בע"מ
מנוף גזם050-7388772yafit19750@gmail.comבן סימון יפת אבי בן סימון

מנוף עד 40 מ"א לגיזום050-6548482Ahhuaug5515@gmail.comשי יהושעשי לוגיסטיקה בע"מ
עובודות שונותבפקס050-423023204-659104504-6591045במביבמבי צדוק מורד
עובודות שונות052-2823293077-3293262nogahadad10@walla.comאבי חדד חקלאי

טרקטור050-6550898lzikdahahan73@gmail.comאיציק דאהןא.מ.צ שמש

054-7706506מוחמדמובילי המרכז
 שלוחה /04-9863528

0mohmmed.naamneh@gmail.com
טרקטור

חסון בע"מ
שמעון אדרי 054-6727007

boaz@hasson.co.il;shimon@hasson.co.ilרח' קהילת ציון 19 עפולה04-652200704-6596668בועז סלמן 054-6727037
משאבת חום+רדיאטור למקווה

משאבות053-6663244153-46042424sheevot@walla.co.ilיוסיי.י.  שאיבות
משאבותפקס 053-7444455053-7444411077-4604267משה כתריי.מ. שאיבות

משאבותפקס 072-322631804-6734766קובירחמני שאיבות
משאבות053-6663244sheevot@walla.co.ilיוסייוסי חזן
משאבותפקס 050-5312475053-7750741153-46441470ערןערן כץ

ייצור ושיפוץ משאבות050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
ייצור ושיפוץ משאבות050-5557829077-7151000077-5171002mati@migun102.comמתי בורנשטייןא.ר תעשיות מיגון אש

מסננים, משאבות, שמניםavishaya@zoko.co.ilקריית ביאליק050-563082004-878744504-8787417אבישיזוקו שיווק והפצה בע"מ
shauliw@zoko.co.ilלוד050-684172708-922222208-9162555שאוליפניבר שילובים בע"מ

שרותי איכות הסביבה050-536673304-8403805/804-8403806yossi.clearad@gmail.comיוסי חןקליר-אד בע"מ

מתכנני תבעו"ת

פינוי גזם וגרוטאות

משאבות

שרותי איכות הסביבה



052-5324457cr.250.m@hotmail.comמוהנד אמסלם שיבלי
שרותי איכות הסביבה - אחראי רעלים 
חומ"ס, פיקוח ניקיון, אחראי לתברואה 

וסביבה (תברואן מוסמך)

052-5324457cr.250.m@hotmail.comמוהנד אמסלם שיבלי
הנדסת טכנולוגיית מים - דוגם מי 

שתייה, מתקין/בודק מז"ח

סלילת כבישים ומדרכותranip.pini@gmail.comאבן יהודה054-252563104-9873187077-7525631 - אליבונה מסד הצפון
סלילת כבישים ומדרכות67082746708273yr8274@netvision.net.ilיאיר רחמים בע"מ
סלילת כבישים ומדרכותnov770.1976@gmail.comת.ד. 1034 נצרת עלית 054-77037636572197656586217110חב' נוב - ערן זרבל

סלילת כבישים ומדרכות052-642222264272226427223center@rachmanid.co.ilדודו רחמני
סלילת כבישים ומדרכות052-815000065227536597157amir@rahmany.co.ilאמיר רחמני
סלילת כבישים ומדרכות050-721545504-6779498mosheyo42@gmail.comמשה יוסף

סלילת כבישים ומדרכות050-966560504-6581836golanbetshean@gmail.comגולן מאיר עייש 
סלילת כבישים ומדרכות057-655595504-6597613litalt@ies.gov.ilא.י תשתיות ופיתוח

סלילת כבישים ומדרכותסמי 04-6379333053-2701522א.מ.ד שמש

050-533794965882086588062מרדכי בנימין
מושב שדה תרומות ד.נ. עמק 

בית שאן
michal.eng.mb@gmail.com

סלילת כבישים ומדרכות

סלילת כבישים ומדרכות696515104-6965252Baton.tamam@gmail.com--050-2020435004תופיק טאהא בע"מ
סלילת כבישים ומדרכות050-5213863elan770@walla.comאילן כהן

סלילת כבישים ומדרכותsalam@shabaita.comעילבון ת.ד. 225 מיקוד 04-678165604-678184316972סאבר שבאיטה
סלילת כבישים ומדרכותomar@go-eng.comת.ד. 1392 כפר עילוט 054-664442104-601195716970ג. עומר

סלילת כבישים ומדרכות052-50944104-674990604-6749907s0575771077@gmail.comהסוללים בניה ופיתוח סירחאן נסאר

052-849949204-655677804-6555611אחים סרהנגי בע"מ
רח' עירית 16 ת.ד. 776 נצרת 

עלית
sarhangi@zahav.net.il

סלילת כבישים ומדרכות

סלילת כבישים ומדרכות04-653185904-6532178z547774107@gmail.comארזים תשתיות
סלילת כבישים ומדרכותלשלוח לפקס057-333003704-6526398משה מורד
סלילת כבישים ומדרכותgilam2000@gmail.comת.ד. 3735 חיפה 054-692091504-834647404-834647531037גילעם בע"מ

סלילת כבישים ומדרכות052-68097116597095zztzvika@gmail.comיצחק פנחס ובניו

sayda.michal@gmail.comרח' אורנים 12 ת.ד 3155 טבריה057-74137786733072רוני סיידא
סלילת כבישים ומדרכות

סלילת כבישים ומדרכות050-73513286526259office@ronafar.co.ilרון עבודות עפר
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד04-6518867anfyrok03@013.net.netהענף הירוק

קבלני סלילה/קרצוף/רבוד04-8212950alontivon@netvision.net.ilמחצבי אבן (אלון טבעון מחצבי אבן)
קבלני סלילה/קרצוף/רבודrami@m-even.co.ilמחצבי אבן ערבול אספלט

קבלני סלילה/קרצוף/רבוד04-8310900wesam@rushde.co.ilאחים רושדי חלבי
קבלני סלילה/קרצוף/רבודmiri28@netvision.net.ilצחי פיתוח בניין והשקעות
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד04-9863022m_hamerkaz@movkokab.comמובילי המרכז-כוכב בע"מ

קבלני סלילה/קרצוף/רבוד04-6521838office@asik.co.ilאסיק תשתיות
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד052-2660476haninadi@netvision.net.ilע.חנין

קבלני סלילה/קרצוף/רבוד04-6379999shemesh@amzshemesh.co.ilציוני דרך (כיום אמת שמש)
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד050-4600235awnik@bezeqint.netע.קובטי
קבלני סלילהREF!#REF!lyehonatan@gmail.com#יוני לוי

קבלני סלילה 050-5200181054-2666902info@zoabi-naser.comזועבי נאסר

 050-533709004-845863004-8458632yairdev@nana10.co.ilפיתוח אחר בע"מ - ת.ד 167 דואר כפר המכבי 30030
קבלני סלילה

קבלני סלילה04-642567304-6425673ranip.pini@gmail.comבונה מסד

יועצי מטבחים053-9414573nachshon@nffc.co.ilנחשון תכנון מטבחים בע"מ
יועצי מטבחים02-5353970skitchenltd@gmail.comשרפקין יועצי מטבח 2001 בע"מ

יועצי מטבחיםDS03-5350553jekidc@gmail.com יעוץ תכנון והקמת מערכות מזון
יועצי מטבחים052-7018121raffim@bezeqint.netרפי מלכה

יועצי מטבחים072-2322347info@systhema.co.ilסיסתמה בע"מ

09-835035509-8855050רול" הנדסה דרכים ותחבורה"
רח' גיבורי ישראל 7 ת.ד. 8191 

roznfel@zahav.net.ilנתניה 42504
מתכנני כבישים

מתכנני כבישיםosama4@bezeqint.net; office@osama.co.ilמוסא העביר אלינו הפרטים04-647048304-6470107אוסאמה חטיב הנדסה בע"מ

04-868111104-8681112אמי מתום - מהנדסים יועצים בע"מ
רח' יבנה 3 ת.ד. 4579 חיפה 

31045hagit-i@amymetom.co.il 
מתכנני כבישים

מתכנני כבישים050-535133504-8215583/404-8215586medidot2013@gmail.comאפלבאום דויד
מתכנני כבישים054-778845404-652763604-6597307rgm@rgm.co.ilאינג' ותד מוואפקר.ג.מ. גיאודזיה והנדסה בע"מ

מתכנני כבישים04-824446804-8251095doron@karni-eng.comדורון מגידש. קרני
מתכנני כבישים04-90370809037077office@aram-engineers.comארם

04-657317404-6570968בשיר עבד ראזק בע"מ
ת.ד. 2550 נצרת דרך עפולה 

16124basheer@basheer.co.il
מתכנני כבישים

gshilony@inter.net.ilשד' סמאטס 12 תל אביב 050-533700803-5444313/403-544412162009גיורא שילוני
מתכנני כבישים

עבודות סלילה

מתכנני כבישים

הנדסת טכנולוגיית מים



מתכנני כבישיםdel@del.co.ilרח' היוזמה 3 טירת הכרמל050-521394504-855911104-8577365ד.א.ל
מתכנני כבישים050-26151104-900025004-9000251danvalin@zahav.net.ilדניאל ולין

מתכנני כבישים052-697981586220328622031ronen@decker.co.ilדקר הנדסה
מתכנני כבישים  zaher@rannet.comת.ד. 430 כפר ריינה 052-241933404-645450104-645519216940זאהר את נאהדה נואטחה בע"מ

מתכנני כבישיםzidan.engineers@gmail.comת.ד. 466 כפר ריינה 050-5707674074-701905504-608266716940זידאן מהנדסים יועצים

04-655230404-6560870ח.פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ
רח' תאופיק זיאד 46 ת.ד. 

50204fahoum@kfahoum.co.il נצרת 16101
מתכנני כבישים

מתכנני כבישים04-6554859fahoum@kfahoum.co.ilציפי 050-200880204-8140700לידי איהב

054-6512730054-5960018י.ט הנדסה
שיכון שנלר 2, נצרת ת.ד 8479, 

office.yteng@gmail.comמיקוד 16462
מתכנני כבישים

מתכנני כבישיםoffice@barlev-yenon.comת.ד. 6058 חיפה 052-390601704-862277731060יואל ינון
מתכנני כבישיםirit@yogeveng.co.ilת.ד. 1675 רעות 054-304000108-918878808-915156071799יוגב הנדסה - אירית יוגב

054-420999704-836164604-8361647יונתן  מאור
שד' מוריה  52 ת.ד. 7203 חיפה 

31073maor@maorj.co.il
מתכנני כבישים

מתכנני כבישיםyenon@yenon.co.ilרח' היוזמה 10 טירת הכרמל054-433011204-856900004-8569010יוסף ינון
מתכנני כבישיםroads@yael-eng.co.ilת.ד. 266 רח' מורן תמרת052-536158104-604172004-6041721יעל הנדסה

מתכנני כבישים08-931818408-9318338yaron_evron@yahoo.comירון עברון הנדסה בע"מ
מתכנני כבישיםlanduse@bezeqint.netרח' לינקולן 9  ת"א050-520928303-561515503-5617659לנדיוז

VS לא מעונינים לקבל הצעות054-320033404-637171104-6371712משרד תכנוןadolfo@vs-eng.co.ilמתכנני כבישים
מתכנני כבישיםsamer@samerzoabi.comת.ד. 846 אכסאל 050-525781204-645717404-608055216920סאמר זועבי
מתכנני כבישים054-5818184idobinazola@gmail.comעידו מטיס

052-225932804-872500104-8725002צביקה נווה
שד' ההסתדרות 177 חיפה 

32960mail@zvi-naveh.com
מתכנני כבישים

מתכנני כבישיםshula@k-r-eng.co.ilלא מעונינים לקבל הצעות052-828208404-993134104-9532853ק.ר. תכנון - תשתיות למופרוייקטים הנדסיים  - ריטה
מתכנני כבישיםshareef9@netvision.net.ilנצרת 16214, ת.ד 8750טלפקס 054-426991004-6012782קראקרה פאדיה

077-7090750/1077-7090752שילוב הנדסת כבישים ותנועה
שד' בן גוריון 32 ת.ד 8504 חיפה 

31084shiluv-l@012.net.il
מתכנני כבישים

מתכנני כבישיםeshedy@netvision.net.ilהולנד 28, חיפה, 34987 052-261225204-825114904-8341607יהודה אשד

04-855365504-8553654יוסי שטרק
יפו 145 א', חיפה, ת.ד 9833 

office@levyshtark.co.ilמיקוד 31098
מתכנני כבישים

מתכנני כבישים04-631335704-6311275e_loai@hotmail.comבשיר לואי
מתכנני כבישים nr.roadseng@gmail.comת.ד 107 נצרת 54436202669809981610002נ.ר הנדסה ותכנון

מתכנני כבישיםhmdy@hmdy.co.ilמים ביוב וניקוז (לא כבישים)04-820321048203211דוד ילוז
מתכנני כבישים077-345-100604-6451006tsn.arthur@gmail.comטליסמן הנדסה בע"מ

מתכנני כבישים03-654672103-6242490nte@nte.co.il / amir@nte.co.ilאן.טי.אי. בע"מ
מתכנני כבישיםmshamis@bezeqint.netרח' חרוד 7/54 נצרת עילית052-247579704-6470982מיכאל שמיס

אספקת חומרי מצבה לסוגיוzionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

סימוני כבישים08-852514508-8525146elkayam@elkayam.co.ilאלקיים סימון כבישים בע"מ
סימוני כבישים050-549884004-9588870simuney@bezeqint.netדניסימוני הצפון
סימוני כבישים09-891991509-8919924meir@inbr.co.ilalona@inbr.co.ilאילנה משרדענבר סימונים

סימוני כבישים050-6905700073-7018074asphaltecotech@gmail.comפאבלאקו טק
סימוני כבישים052-256056903-9791028ayeletm1@bezeqint.netעודדעודד סימונים

סימוני כבישים052-633282404-697293704-6972940alonelqayam@gmail.comאלון אלקייםנתיב בטוח בתנועה

קבלן שיפוצי גבס, ומשרדnasim_ta@walla.co.ilטלפקס 04-6760411טלפקס 050-977337604-6760411עצי כמא- ניסים תחאוכו
קבלן שיפוצי גבס, ומשרד054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה

קבלן שיפוצי גבס, ומשרד noam_m3@walla.comעפולה - ח"פ/ ת"ז 052-8407840077-7653315057450645נועםנועם שיפוצים
קרמה אשתו 052-חמודי 054-7294372חמודי עתמאמלה

3043699karmeat@clalit.org.il
קבלן שיפוצי גבס, ומשרד

קבלן שיפוצים050-9770764efratyaarit@walla.comדוד כהן
שיפוציםdavidperetz18b@gmail.comרח' בני עקיבא 18 ב' עפולה050-54079896526948דוד פרץ
שיפוצים, ריצוף, צבע, אינסטלציה,054-3173055eliyu1993@gmail.comאליאלי לוגסי

מנחםא. פרץ שיווק אספקה טכנית
052-3566446\04-
6526689a.peretz10@walla.com

אינסטלציה וצבע

שיפוצים בבניין, עבודות צבע052-5102307kodler55@gmail.comדוד קודלרא.נ דריכת מבנים חיזוק ושיקום מבנים
שיפוצים כללים ehab.samdad@gmail.comזכו במכרז בעירייה544253900סמגד

שיפוצים כללים 052-5888174talhen.maya@gmail.com talhen.maya@gmail.comטל מאיה,
שיפוצים כללים696515104-6965252Baton.tamam@gmail.com--050-2020435004תופיק טאהא בע"מ

שיפוצים כללים052-3480141matan.pro.ltd@gmail.comמתן אוחיון
שיפוצים כללים052-6965964adibuskila2@gmail.comא.ב. בוסקילה

שיפוצים כללים054-2205401רח' דגניה 20 ת.ד. 543 טבריה050-605510004-671581604-6715378כנרת שיפוצים - מאיר
שיפוצים כללים gilam2000@gmail.comת.ד. 3735 חיפה 054-692091504-834647404-834647531037גילעם בע"מ
שיפוצים כלליםmosheyo42@gmail.comת.ד. 295 גבעת אבני050-721545504-6779498משה יוסף

052-849949204-655677804-6555611אחים סרהנגי בע"מ
רח' עירית 16 ת.ד. 776 נצרת 

sarhangi@zahav.net.ilעלית
שיפוצים כללים

אספקת חומרי מצבה

סימוני כבישים

שיפוצים כללים



שיפוצים כלליםyadyoman@zahav.net.ilרח' מנחם בגין 6/4 עפולה057-741424365974826526398ציון ממןידי אומן - קבלן רשום
שיפוצים כלליםyosefehandasa@gmail.comרח' העליה 48 עפולה052-253559165276816591113יוספי הנדסה בע"מ

שיפוצים כלליםsalam@shabaita.comעילבון ת.ד. 225 מיקוד 04-678165604-678184316972סאבר שבאיטה

050-572521704-6110718מוחמד טאהא
מעלה עירון מושירפה ת.ד. 278 

taha_eng@walla.comמיקוד 30920
שיפוצים כללים

עב' גבס, תקרות אקוסטיות696515104-6965252yoav_7171@wallh.co.il--050-2020435004תופיק טאהא בע"מ
עב' גבס, תקרות אקוסטיות noam_m3@walla.comעפולה - ח"פ/ ת"ז 052-8407840077-7653315057450645נועםנועם שיפוצים
הריסה, בניה, אינסטלציהרח' קירשטיין 46 עפולה 054-47584756593888652212918394יעקב קלימי

עבודות גמר ופניםinon3inon@walla.comרח' מנחם 3 עפולה050-55030676590389כהן ישראל - ב"ה בע"מ
קבלן פיתוחomar@go-eng.comת.ד. 1392 כפר עילוט 054-664442104-601195716970ג. עומר

מנחםא. פרץ שיווק אספקה טכנית
052-3566446\04-
6526689a.peretz10@walla.com

שכפול מפתחות

הריסות בתי ספררח' מנחם בגין 6/4 עפולה057-741424365974826526398ידי אומן - קבלן רשום

04-653185904-6532178חב' ארזים תשתיות בע"מ
ת.ד. 33  מועצה איזורית גלבוע 

18120z547774107@gmail.com
הריסות בתי ספר

הריסות בתי ספר04-652625804-6526259office@ronafar.co.ilרון עבודות עפר
הריסות בתי ספר04-642567304-6425673ranip.pini@gmail.comבונה מסד

050-572521704-6110718מוחמד טאהא
מעלה עירון מושירפה ת.ד. 278 

taha_eng@walla.comמיקוד 30920
הריסות בתי ספר

052-5597320לילך אדריא.ט שרותים משפטיים בע"מ
 שלוחה 03-5597320

et.lawservices@gmail.comיגיע כפיים 12 פ"ת303-5597321
ביצוע הריסות ופינוים לבניה בלתי 

חוקית

054-433011204-856900004-8569010יוסף ינון
רח' היוזמה 10 טירת הכרמל 

30200yenon@yenon.co.il
ייעוץ לרשות תמרור מקומית

ייעוץ לרשות תמרור מקומית050-524591604-855365504-8553654office@levyshtark.co.ilיוסי שטרק

אספקת ציוד אינסטלציהzionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
אספקת ציוד אינסטלציה052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

אספקת ציוד אינסטלציה054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה
אספקת ציוד אינסטלציה050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות

קבלני אינסטלציהabed.shalabi1@gmail.comת.ד. 424 כפר אכסאל 054-3199247657397016920עבד שלבי
קבלני אינסטלציה050-6925016yohay047@gmail.comיוחאיאומנות האינסטלציה

052-849949204-655677804-6555611אחים סרהנגי בע"מ
רח' עירית 16 ת.ד. 776 נצרת 

sarhangi@zahav.net.ilעלית
קבלני אינסטלציה

אינסטלציה050-686247404-6272574153-46272574boris.bord1@gmail.comרוסלן פתרונות סלולר בע"מ

מתכנני מיזוג050-6402893office-legalvis@partner.net.ilגלביס - יעוץ, ליווי, תכנון

04-834161704-8341473עגנון  - יצחק רוזנבליט
רח' הכשרת הישוב 1 א' חיפה 

34986 office@sagnon.com
מתכנני מיזוג

מתכנני מיזוג04-8573616office@aes.co.ilעמוס חלפון
מתכנני מיזוג04-857777704-8575222assa@a-aharoni.comאסא אהרוני

מתכנני מיזוג office@a-avshalom.comא.א. מהנדסים
מתכנני מיזוג04-8121961/304-6996679saar@saar-eng.comסער מהנדסים
מתכנני אינסטלציה וביוב04-656594404-6573498gxa@zahav.net.ilאירנה ארוב

מתכנני אינסטלציה וביוב052-837676803-5214626asafkrem@netvision.net.ilאסף קרמר מנכ"לא.א. מערכות מידע וניהול משאבים
מתכנני אינסטלציה וביוב04-866067704-8668457office@weisberg.co.ilאהוד ויסברג
מתכנני אינסטלציה וביובsf_osamaf@bezeqint.netת.ד. 3030 נצרת04-602194304-6000149אוסאמה פרח

מתכנני אינסטלציה וביוב ibrabu@bezeqint.netת.ד. 9537 נצרת 04-655121704-656526716010אברהים אבו תאיה
מתכנני אינסטלציה וביוב04-860360704-8603601eli-z@bj-is.comאליהו צלאל
מתכנני אינסטלציה וביוב052-324742004-8699578052-3247420maro_eng@netvision.net.ilשרלי מארו
מתכנני אינסטלציה וביוב04-840207304-8402072office@selanahari.co.ilסלע נהרי

בטיחות הצמרת
050-7650005 /050-

568519804-646686404-8466864niz.lou@gmail.com
מתכנני אינסטלציה וביוב

מתכנני אינסטלציה וביובweinbg@netvision.net.ilוינברג יוסי
מתכנני אינסטלציה וביוב050-5206937inna_p@abt.co.ilאינה פרוסקורוב- א.ב מתכננים

מתכנני אינסטלציה וביובcarmyyb@gmail.com 09-894893009-8985107בני כרמי 052-2733012כרמי בנימין הנדסה אזרחית בע"מ
מתכנני אינסטלציה וביוב050-2229491abed1.erk@gmail.comעבד זועבי

ביובית ליום עבודה050-6548482Ahhuaug5515@gmail.comשי יהושעשי לוגיסטיקה בע"מ
מתכנני אינסטלציה 077-335-9234077-541-7024office@osherdavid.comאושר דוד הנדסה בע"מ

052-6387118shay@iti-il.comתשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יעוץ ניהול משק מים ביוב ומי קולחין 

מנמרות

אספקת כפות תמרים סכך לסוכה050-3199539edri196@gmail.comדודדוד אדרי
אספקת כפות תמרים סכך לסוכהgmail.com@052-7683365052768ישראלישראל קאופמן יבוא ושיווק

הריסות בי"ס

ביצוע הריסות ופינויים לבניה בלתי חוקית

עבודות ייעוץ לרשות תמרור מקומית

קבלני אינסטלציה

מתכנני אינסטלציה ,ביוב ומיזוג

אספקת כפות תמרים סכך לסוכה



050-5246086david@model.org.ilדוד לוי

רכישת פחים - פתרונות מחזורsales@pachter.co.ilחיפה04-821558004-8215574ענת / דליתש.ו.ש פחטר
רכישת פחים - פתרונות מחזורinfo@greenkoala.co.ilמושב שדה חמד072-2327644072-2327645קוואלה
רכישת פחים - פתרונות מחזור072-245070008-911170008-99180710sales.israel@dolav.co.ilדולב

מתקני מחזור, אשפתוני חוץ ופנים054-595301003-961341503-9529484lesheminfo@gmail.comל.ש.מ מתכות בע"מ

הפעלות לילדים057-5771152reutshalom60@gmail.comרעות שלוםמסיבה בא
הפעלות לילדים04-659347804-6421183giladhaf@gmail.comמיכל 053-6366333גלעד ומיכל חדדגלעד סמייל הפקות

smart school077-339999903-5372057info@smartschool.co.ilלוח / מערכת הודעות אינטרנטי
PRO 03-618232703-6199165תיק תקsariv@tik-tak.co.ilלוח / מערכת הודעות אינטרנטי

M ON TV052-395846108-643666008-6436662חן כהןm.on.tv.chen@gmail.comלוח / מערכת הודעות אינטרנטי

הודעות אס.אם.אס 04-8403343sales@globalsms.co.ilsmsגלובל sms אס.אם.אס
הודעות אס.אם.אס 054-8300440sales@micropay.co.ilsmsאבי ירקונימיקרופי - פתרונות תקשורת מתקדמים

מסקיו טלפוניה
גלעד הירשברג 052-

8377892
yulia@maskyoo.co.ilיוליה 052-8901344

sms הודעות אס.אם.אס

crmc 054-666141609-7669595עומרסי.אר.אם.סי דיגיטלdorit@crmc.co.ilsms הודעות אס.אם.אס

וילונות052-659323004-640404904-6404022tzelgon@gmail.comאיציק דודצל - גון
וילונות054-488342504-642105204-6490073dakora4@gmail.comבן שלום יהודהדקורה

וילונותבפקס052-4482132077-3448150077-3448150יהודהוילון סטייל
וילונות052-217671604-675067804-6750678e.lan.alko.b@gmail.comאילן אלקוביעמית למשרד - נטלי אלקובי

וילונותshemi@aar.co.ilחיפה052-4055885שם טוב ניסיםפיין ליין א.א.ר. רהיטי איכות - אורגון
וילונותafula@vilon.co.ilעפולה051-5281101ליאתוילונות אורגון
וילונותoffice@rakotex.co.ilח"פ 052-4809877511150161חגית טויטורקוטקס בע"מ

וילונות052-5660917shlomidhan@gmail.comשלומי דהןדודי אופיס בע"מ
וילונותבפקס180031415104-6596015שלוחה 3רווה טולדנו / שמעון אטיאסענק הוילונות
וילונות 054-6871110ravetol@walla.comרווה וילונות
וילונות ומוצרי הצללה חברת צלון050-8444395vilonothen@walla.co.ilיעל עמרוילונות חן

בניה אקולוגית ופיסול סביבתי052-2692135gilieshel2@gmail.comגיל אשל
בניה אקולוגית ופיסול סביבתי077-407069004-6569701bameateva@gmail.comאסנת 052-3278062דגן 052-3721032בא מהטבע

בניה אקולוגית ופיסול סביבתי050-6307374refael500@gmail.comרפאל
בניה אקולוגית ופיסול סביבתי054-2172999contact.newdream@gmail.comגונןחלום חדש

סדנת צחוק054-6686723077-9611239yogatzhok@gmail.comR-z1@013.netרוחלה ז'אק
סדנת צחוק050-449240504-6000492sol017eti@gmail.comאתי סימון

סדנת צחוק050-8785705shlomos1@hotufi.netשלמה צחוק

סדנת בטיחות בדרכיםgiladhaf@gmail.comחנה סנש עפולה050-55387701700-50-70-2504-6421138גלעדגלעד הפעלות
סדנת בטיחות בדרכים054-665593209-792534809-7926857info@avi-safety.co.il: elad@avi-safety.co.ilאלעדאבי בן רפאל

052-6181606jacob-s@013net.netיעקב עזראשחל בטיחות

הדרכת בטיחות ואתיקה מקצועית 
במקצועות מנהלי עבודה, עובדי 
אחזקה, מדריך לעבודה בגובה 

ולמלגזנים

052-700824404-646042004-6460420igalbawer@013.netבאורמן יגאלנשר בטיחות ויעוץ עסקי

הדרכת בטיחות בעבודה, עבודה 
בגובה, מוסדות חינוך, מתקני מפעל 

הפיס, בתי ספר וגני ילדים, מגרשי 
ספורט, גני שעשועים

ראיית חשבוןdavidb@b-cpas.comרמת גן054-443561103-612161203-6121303בכור דודרואי חשבון
ראיית חשבוןrazriel@kpmg.comח"פ 052-3480047540002383רחלי אנגלמןמשרד רואי חשבון סומך חייקין

ראיית חשבוןMOSHECPA@ACTCOM.NET.ILיקנעם עלית054-439241104-993889104-9938886משה צימרמןמשה צימרמן-משרד רואי חשבון
ראיית חשבוןzitser@zitser.co.ilחיפה050-731331304-867411104-8674480יעקב זיצר ושות'רואי חשבון

ראיית חשבון054-242996903-638931703-6382539maorl@bdo.co.il; keren-orl@bdo.co.ilקרן אור נגרזיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

050-523195504-911877704-8721633רון דנהדנה חשבונאות ויעוץ בע"מ
בעלי המלאכה 12, חיפה, 

3125401roni@danacc.com
ראיית חשבון

ראיית חשבוןlilian.friman@gmail.comרחובות054-957735508-668818008-6587855ליליאן פרימן מנכלית קרמהקרמה בע"מ
ראיית חשבוןcenter@barnir.co.ilר"ג03-610282803-7526249קבוצת ברניר

ראיית חשבון.054-580749003-605146/703-5466974ouri@012.net.ilאוריאורי בארי שות'

054-3972594אמיר כרמיאמיר כרמי
02-6502912 / 02-

650291902-6502912amir@carmicpa.com;carmicpa@gmail.com
ראיית חשבון - חשבונאות מוניציפלית, 

בדיקת שכר
ראיית חשבון וביקורתnissim.bsl@gmail.comח"פ 054-4258890303002372נסים אהרון בן שמחוןנסים אהרון בן שמחון רואה חשבון

שירותי יעוץ כלכליkfir@sqroussi.comעפולה054-223488804-6401558073-2311554כפירכפיר סרוסי כלכלה ופיננסים

סדנת בטיחות בדרכים

הדרכת בטיחות

ראיית חשבון

רכישת פחים

הפעלות לילדים

מערכת הודעות אינטרנטי

וילונות

בניה אקולוגית ופיסול

סדנת צחוק



יעוץ כלכליofir@bofir.co.ilבני ברק054-758939403-562322203-6241298אופיר בוכניקאופיר בוכניק ושות' רואי חשבון

יעוץ רכש ומכרזים054-242996903-638931703-6382539maorl@bdo.co.il; keren-orl@bdo.co.ilקרן אור נגרזיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

בניית פרגולותshemi@yazamoot.co.ilזכרון יעקב050-3311026077-432380304-6293126שובלשובל שמי יזמות ובנייה
בניית פרגולות050-871721908-942244008-9327186michal@imsegev.co.ilמיכל יוסףאי.אם.שגב תעשיות בע"מ

בניית פרגולותhashokdim@gmail.comגבעת נילי052-684585804-638074904-6380749ירוןהשוקדים הנדסה
בניית פרגולותilanyfrah66@gmail.com;050-5254958אילןאילן יפרח

בניית פרגולות054-6690605077-3201194contact@ets-ba.co.ilאדרעץ-בא פרויקטים בע"מ
בניית פרגולותAhuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881יריןי.יא פרויקטים
בניית פרגולותmaria63@walla.comעפולה050-573994004-6060129אלכסאלכס מסגרות

פרגולות055-558825408-858583108-8580279sales@forst.co.ilדרור גונןעילית אלומיניום ישראל ארה"ב בע"מ
פרגולותbetel_y@017.net.ilח"פ 054-4299298513622233חנןא.בי.אל. בנייה וגגות בע"מ

פרגולות054-2283444avodot.shiputz@gmail.comשלומי צבריצללילת עבודות שיפוץ כלליות
פרגולות 054-2085000shay0803@gmail.comחדד שמואל שי / רותם

פרגולות054-2085000shay0803@gmail.comשי חדד
הרכבת פרגולות ומעקות בית052-8717997saidanadeem158@gmail.comסעאידה נדיםבני האני

התקנת פרגולות052-8297911tropigan@bezeqint.netקובי שמואלטרופיגן א.נ.י הצללות וכיסויים בע"מ

050-478810104-996648304-9968942עצי חזון בע"מ
hazonwood@gmail.com                

bonimbahazon@gmail.com
התקנת פרגולות

עבודות גבס ותקרות אקוסטיותshemi@yazamoot.co.ilזכרון יעקב050-3311026077-432380304-6293126שובלשובל שמי יזמות ובנייה
עבודות גבס ותקרות אקוסטיות054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה

עבודות צבעAhuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881יריןי.א פרויקטים
עבודות צבע noam_m3@walla.comעפולה - ח"פ/ ת"ז 052-8407840077-7653315057450645נועםנועם שיפוצים

עבודות צבע054-3538188yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה
עבודות צבעzionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

עבודות צבע050-436472204-659666504-6596665shimon4364@walla.comשמעון סבגדור המיגון - שמעון סבג
עבודות צבע052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

ashraf.0502199677@gmail.comעבודות צבע
עבודות צבעshemi@yazamoot.co.ilזכרון יעקב050-3311026077-432380304-6293126שובלשובל שמי יזמות ובנייה

פרץ מאירפרץ מאיר
050-9200182 / 054-

727942404-6404858hataliperets@gmail.com
עבודות צבע

עבודות צבע050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
עבודות צבע050-5254958ilanyfrah228@gmail.comאילןאילן יפרח

עבודות צבעreutshedo@gmail.comעפולה050-928281804-659592104-6590669רעותמרזבית סניף צפון
עבודות צבע050-7469260maor.sabag4@gmail.comאביאבי סבג

עבודות צבעtammy@il.belfor.comח"פ 052-3676607511204901תמי סלבינסקיבלפור ישראל שיקום בע"מ
עבודות צבעdavidperetz18b@gmail.comרח' בני עקיבא 18 ב' עפולה050-54079896526948דוד פרץ

עבודות צבע וגבס052-2756341etimustaki@walla.comאליאלי מוסטקי
ציוד צביעהhaimran@barak.net.ilנשר053-491981304-6484212חייםחיים את רן בע"מ

עבודות שישAhuvim@gmail,comבית שאן050-462166004-648088104-6480881יריןי.א פרויקטים
עבודות שיש058-5347797yoyogamm@gmail.comיואביואב שור כהן

עבודות שיש050-436472204-659666504-6596665shimon4364@walla.comשמעון סבגדור המיגון - שמעון סבג
עבודות שיש noam_m3@walla.comעפולה - ח"פ/ ת"ז 052-8407840077-7653315057450645נועםנועם שיפוצים

עבודות שיש696515104-6965252Baton.tamam@gmail.com--050-2020435004תופיק טאהא בע"מ
עבודות שיש04-6083254dayanmoshe1@walla.co.il / 04-655526304-6462788שיש דיין

אליהו שלום ובניו
גדי - 050-5394607 / 
אופיר- 050-7565292

04-6590926 / 04-
640511904-6402428

עבודות שיש

עבודות שיש050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
עבודות שישshemi@yazamoot.co.ilזכרון יעקב050-3311026077-432380304-6293126שובלשובל שמי יזמות ובנייה

עבודות שישhashokdim@gmail.comגבעת נילי052-684585804-638074904-6380749ירוןהשוקדים הנדסה

יבוא מריצות ממונעותdovtsh@bezegint.netכוכב יאיאר054-2400381077-5100841077-5100843שלמהדויטש טכנולגיות דשא ויבוא בע"מ

מוסך לתיקון רכב כבדavishaya@zoko.co.ilקריית ביאליק050-563082004-878744504-8787417אבישיזוקו שיווק והפצה בע":מ

ציוד קטרפילר +גנרטור +מדחסיםrachel@zoko.co.ilקריית ביאליק050-758250004-878744304-8754481פנינה ברטובטרקטורים בע"מ
השכרת גנרטורים וציוד נלווה054-521227603-972050403-9720595irisf@electra.co.ilחני יוסףפ.ק אלקטרה גנרטורים

גנרטורים+אומנים+מגדלי 052-3289148/7809-835337309-8351314supersound@012.net.ilPAמוטי שלמהסופר סאונד הפקות ומופעים 1990 בע"מ

sales@gryn.co.il;marketingbniya@gmail.comמושה צרופה054-528624204-954353504-9541199גרין
גנרטור

גנרטור09-8620304shai@generkal.co.ilשיג'נרל תעשיות
גנרטור03-5571444/2etil@zoko.co.ilאתיקטר פילר

גנרטור050-4507700077-5015400office@zkrotz.co.ilצביקה / זהרקרוץ גנרטורים

עבודות שיש

מריצות ממונעות

מוסך

גנרטורים

יעוץ רכש ומכרזים

בניית פרגולות

עבודות צבע



אורנהאלרם
072-3385499 

orna@alram.co.ilחיפה04-8724197שלוחה 1
גנרטור

גנרטורoffice@kaa-generators.co.ilמושב חצב08-916901608-9169010ק.א.א אנרגיה

שירותים משפטיםkobby@tniaw.co.ilתל אביב052-540099103-546070703-5443747קוביפרימן -נאמן משרד עורכי דין
עורך דין03-919121203-9171212office@alaw.co.ilסער אטיאסאטיאס ושות'

יעוץ משפטי בכל התחומים.,plb@plb-law.coתל אביב054-22144103-637590003-6375920עידיתפלאטל לויןבן עמי-יועצים משפטיים

04-8546701ifatm@friedman.co.ilיפעת מינצר-קולש. פרידמן

יעוץ בענייני מס וליטיגציה בענייני מס 
לחברות ויחידים,ייצוג רשויות מקומיות 

, ייעוץ כללי

ריפודoffice@ben-yascov.comח"פ 054-7720142054486873אסף בן יעקבבן יעקב הדבקות והטבעות
ריפוד050-7708446rami59@walla.comרמי בן חמומרפדיית העמק

ריפודמושב שרונה050-8811486052-898353304-6767569 חייםעץ השדה
ריפודעפולה052-877537004-8582252יוספוב מזלמרפדיית ידי זהב

ריפודים לריהוטי גן052-8297911tropigan@bezeqint.netקובי שמואלטרופיגן א.נ.י הצללות וכיסויים בע"מ

פיזור חול במתקני משחק וגינותhashokdim@gmail.comגבעת נילי684585804-638074904-6380749--052ירוןהשוקדים הנדסה
פיזור חול במתקני משחק וגינות054-538189yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה

09-765393409-7668717גבע בן דוד 054-7704277גיל תייר - אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ
office@gil-tayar.co.il

פיזור חול במתקני משחק וגינות

פיזור חול במתקני משחק וגינות054-701206704-652766604-6132385hayt.pivin@gmail.comחיפיבין בע"מ  - חי טורג'מן
פיזור חול במתקני משחק וגינותshaltielgan@gmail.comח"פ 052-2509591057352460עמנואלעמנואל שלתיאל

פיזור חול במתקני משחק וגינות696515104-6965252baton_tmam@hotmail.com--052-665193604תופיק טאהא בע"מ
פיזור חול במתקני משחק וגינותwas_86@hotmail.comח"פ 054-4485482032692337וסים אבו ריאא.מ בטיחות אלוסים

zionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
אספקה ופיזור חול במתקני משחק 

וגינות ציבריות

050-5208372שי לויליאם עבודות מתכת בע"מ
shaylevi001@gmail.com

אספקה ופיזור חול במתקני משחק 
וגינות ציבוריות

050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
אספקה ופיזור חול במתקני משחק 

וגינות ציבריות

052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
אספקה ופיזור חול במתקני משחק 

וגינות ציבריות

050-657943008-675950508-6757443greenpoint@greenpoint.co.ilליאורה כהןגרין פוינט
אספקה ופיזור חול במתקני משחק 

וגינות ציבריות

054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוחברת גפן - תכנון ופיתוח נופי
אספקה ופיזור חול במתקני משחק 

וגינות ציבריות

Ahuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881יריןי.א פרויקטים
אספקה ופיזור חול במתקני משחק 

וגינות ציבריות

reutshedo@gmail.comעפולה050-928281804-659592104-6590669רעותמרזבית סניף צפון
אספקה ופיזור חול במתקני משחק 

וגינות ציבריות

053-858077109-8826957ad@adplay.co.ilשיא.ד מתקני משחק
אספקה ופיזור חול במתקני משחק 

וגינות ציבריות
אספקת חול תקניOSHRAT@GIL-TAYAR.CO.ILח"פ 054-6709077514092501אושרת דייןגיל תייר - אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ

050-5588990מזלחול טוב
mgoodsand@gmail.com

 אספקת חול תיקני 
לגנ"י/לחצרות/מגרשי ספורט

050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
הדבקת ריצוף - PVC. טפטים, שטחי 

קיר, פרקט

054-6690605077-3201194contact@ets-ba.co.ilאדרעץ-בא פרויקטים בע"מ
הדבקת ריצוף - PVC. טפטים, שטחי 

קיר, פרקט
עפולה - ח"פ/ ת"ז 052-8407840077-7653315057450645נועםנועם שיפוצים

noam_m3@walla.com 
הדבקת ריצוף - PVC. טפטים, שטחי 

קיר, פרקט

052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
הדבקת ריצוף - PVC. טפטים, שטחי 

קיר, פרקט

050-436472204-659666504-6596665shimon4364@walla.comשמעון סבגדור המיגון - שמעון סבג
הדבקת ריצוף - PVC. טפטים, שטחי 

קיר, פרקט

Ahuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881ירוןי.א פרויקטים
הדבקת ריצוף - PVC. טפטים, שטחי 

קיר, פרקט

054-538189yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה
הדבקת ריצוף - PVC. טפטים, שטחי 

קיר, פרקט

עפולה052-538027204-640765704-6407657אבי תורג'מןשטיחי העמק
הדבקת ריצוף - PVC. טפטים, שטחי 

קיר, פרקט

052-5416742lidor.n@unistream.co.ilלידוריוניסטרים
הדבקת ריצוף - PVC. טפטים, שטחי 

קיר, פרקט

עפולה050-9909081072-259726704-6594667רפי כהןרפי שטיחים
הדבקת ריצוף - PVC. טפטים, שטחי 

קיר, פרקט

אספקת חול לגני משחק

הדבקת ריצוף ופרקט

שירותים משפטים

ריפוד



פרץ מאירפרץ מאיר
050-9200182 / 054-

727942404-6404858hataliperets@gmail.com
הדבקת ריצוף - PVC. טפטים, שטחי 

קיר, פרקט

hashokdim@gmail.comגבעת ניל052-684585804-638074904-6380749ירוןהשוקדים הנדסה
הדבקת ריצוף - PVC. טפטים, שטחי 

קיר, פרקט

054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוחברת גפן - תכנון ופיתוח נופי
הדבקת ריצוף - PVC, שטחי קיר, 

פרקט

tammy@il.belfor.comח"פ 052-3676607511204901תמי סלבינסקיבלפור ישראל שיקום בע"מ
הדבקת ריצוף - PVC, שטחי קיר, 

פרקט
אספקת פרקטים והתקנה052-217671604-675067804-6750678e.lan.alko.b@gmail.comאילן אלקוביעמית למשרד - נטלי אלקובי

חיפויי רצפה09-740303409-7403035koral@innovate.co.ilקורל 054-5656636אינובייט

מחיצות גבס ותקרות אקוסטיותhashokdim@gmail.comגבעת נילי052-684585804-638074904-6380749ירוןהשוקדים הנדסה

פרץ מאירפרץ מאיר
050-9200182 / 054-

727942404-6404858hataliperets@gmail.com
מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות

מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
מחיצות גבס ותקרות אקוסטיותreutshedo@gmail.comעפולה050-928281804-659592104-6590669רעותמרזבית סניף צפון

מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
מחיצות גבס ותקרות אקוסטיותAhuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881ירוןי.א פרויקטים

מחיצות רצפה ותקרה אקוסטית09-740303409-7403035koral@innovate.co.ilקורל 054-5656636אינובייט
מחיצות רצפה ותקרה אקוסטיתtammy@il.belfor.comח"פ 052-3676607511204901תמי סלבינסקיבלפור ישראל שיקום בע"מ

מחיצות רצפה ותקרה אקוסטית050-2199677ashraf.0502199677@gmail.comאשרףאשרף מחאמיד

רטוריקה מגדרית052-5520941ruchile89@gmail.comרחלי לבבי אברהם
רטוריקה מגדרית1800-100-192courses@guyariv.comגיא יריב

רטוריקה מגדרית03-6720668office@yeda-bamedya.comקובי מחט
עיצוב גרפי

latinograf@gmail.comת.ד 4494 נצרת עלית 052-6553750153-5265537501753303פטריסיה זונשייןלטינוגרף
עיצוב גרפי

עיצוב גרפי546467896elad@noise-ad.comאלעד לחמנינוייז
NG STUDIO- 054-7942040053-9093109נווהפתרונות דיגיטלoffice@ngstudio.co.ilעיצוב גרפי

ליזרד דיזיין
פבל 054-7831551 / ליז 

054-6592988lizard.team@gmail.com
עיצוב גרפי

Orshon - 050-5855950אוראל בן דודאורשוןorel@orshon.comעיצוב גרפי
עיצוב גרפי052-4613237ohad@navedms.comנוהאהד נוה

עיצוב גרפיlogo@shefayim.co.ilשפיים052-603378109-952378109-9523741ברוך דוננפלדלוגו

הקמת מגרשי כדורגל טבעייםdovtsh@bezegint.netכוכבא יאיר054-2400381077-5100841077-5100843שלמהדויטש טכנולגיות דשא ויבוא בע"מ
מגרשי כדורגלNAVA@pasHUTprok.co.ilמושב גבעתי052-6333979072-2215000072-2215010נווה קליחמוגלמית בע"מ

ganit@ganit.co.ilח"פ 054-4747471511260861שרוןגנית פארק
אספקה והתקנת משטחי גומי ע''פ תקן 

למתקני משחקים

054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוחברת גפן - תכנון ופיתוח נופי
אספקה והתקנת משטחי גומי ע''פ תקן 

למתקני משחקים

was_86@hotmail.comח.פ 054-4485482032692337וסים אבו ריאא.מ בטיחות אלוסים
אספקה והתקנת משטחי גומי ע''פ תקן 

למתקני משחקים

054-2079005mor@mehalev.comמור איפרגןמהלב-המרכז לאיכות חיים ונגישות בע"מ
אספקה והתקנת משטחי גומי ע''פ תקן 

למתקני משחקים
אספקה והתקנת משטח גומי054-444814608-976179508-9576635inbal@paturiz.co.ilיריב חזיזפטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ

050-5588990מזלחול טוב
mgoodsand@gmail.com

ומילוי פתיתי גומי בדשא במגרשי 
הספורט

משטחי גומי053-744195208-852514408-8525146elkayam@elkayam.co.ilבני לקייםאלקיים סומון כבישים בע"מ
משטחי גומי02-651112302-6511124info@reemsport.co.ilראם ספורט ומחנאות 2013 בע"מ

משטחי גומי050-657943008-675246908-6757443ofirgan@ofirgan.co.ilאופיר כהןאופיר כהן-עבודות גינון

גל פז + ידיד שחףי.ג. יצור ריהו לגני ילדים בע"מ
052-2311641 / 054-

345525309-768744409-7687445superetz@zahav.net.ilsuperetz@zahav.net.il
משטחי גומי

משטחי גומיNAVA@pasHUTprok.co.ilמושב גבעתי052-6333979072-2215000072-2215010נווה קליחמוגלמית בע"מ
משטחי גומי050-657943008-675950508-6757443greenpoint@greenpoint.co.ilליאורה כהןגרין פוינט

משטחי גומיAhuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881יריןי.א פרויקטים

קבלן אלומיניוםkastan21@bezeqint.netאזור תעשיה ע. עלית 052-8345478652774864216732664קסטן תריסים
קבלן אלומיניום052-306432404-6425374rev-y1@012.net.ilיעקב רווח

קבלן אלומיניום055-558825408-858583108-8580279sales@forst.co.ilדרור גונןעילית אלומיניום ישראל ארה"ב בע"מ

052-849949204-655677804-6555611אחים סרהנגי בע"מ
רח' עירית 16 ת.ד. 776 נצרת 

sarhangi@zahav.net.ilעלית
קבלן אלומיניום

קבלן אלומיניוםkadshay@netvision.net.ilמושב מרחביה 052-379674004-659140104-659321919105קדשאי גלעד
קבלן אלומיניוםרח' הכשרת הישוב 10 עפולה052-392018904-659090804-9898204גיל סרוסי

אלומיניום וזגגות

מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות

רטוריקה מגדרית

מגרשי כדורגל

משטחי גומי



04-659298004-6425427חגי 050-3833398גידי וחגי
רמז 7 ת.ד. 1007 עפולה עלית 

18950hagaikoo@gmail.com
קבלן אלומיניום

03-550606903-5590187נירוסול בע"מ
רח' הכישור 12 א.ת. חולון 

58867nirsol@walla.co.il
קבלן אלומיניום

קבלן אלומיניום04-997984604-9975024mtlwork@actcom.net.ilבני 050-5217404מתכת מעלות בע"מ
קבלן אלומיניום 6402571אמיר-050-5269272אלום העמק

קבלן אלומיניום64044346404438alum-net@bezeqint.netאילן- 0546242471אלומנט
קבלן אלומיניום6527748kastan21@bezeqint.netקסטן

קבלן אלומיניום052-241795104-8701462avi_str@bezeqint.netאבי שטרן (יועץ)
אלומיניום וזגגותhashokdim@gmail.comמושב גבעת נילי052-68458584638074904-6380741ירון ארביבהשוקדים הנדסה בע"מ

אלומיניום וזגגותAhuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881יריןי.א פרויקטים
אלומיניום וזגגות050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות

עבודות אלומיניום וזגגות050-436472204-659666504-6596665shimon4364@walla.comשמעון סבגדור המיגון - שמעון סבג
זגגותbetel_y@017.net.ilח"פ 054-4299298513622233חנןא.בי.אל. בנייה וגגות בע"מ

זגגותehudmoshe11@gmail.comמושב אביטל054-7344342אהודאהוד משה
זגגותdiana@lucia-glass.co.ilדיאנה 054-9755715אהרון מנהל 050-8688939לוסיה גלאס
זגגותמסירה ידנית052-2691113בבילה יעקב

עבודות שיפוצים בבנייןHashaokidm@gmail.comמושב גבעת נילי052-684585804-638074904-6380741ירין ארביבהשוקדים הנדסה בע"מ

050-478810104-996648304-9968942עדי חזון בע"מ
hazonwood@gmail.com;bonimbahazon@gmail.

com
עבודות שיפוצים בבניין

עבודות שיפוצים בבניין052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
עבודות שיפוצים בבניין050-436472204-659666504-6596665shimon4364@walla.comשמעון סבגדור המיגון - שמעון סבג

עבודות שיפוצים בבניין050-212196504-646479904-6080787delek.bilal.mahmoudt@gmail.comמחמוד טאטירדלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
עבודות שיפוצים בבנייןzionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

פרץ מאירפרץ מאיר
050-9200182 / 054-

727942404-6404858hataliperets@gmail.com
עבודות שיפוצים בבניין

עבודות שיפוצים בבנייןAhuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881יריןי.א פרויקטים
עבודות שיפוצים בבניין050-2199677ashraf.0502199677@gmail.comאשרףאשרף מחאמיד

עבודות שיפוצים בבניין050-5254958ilanyfrah66@gmail.comאילןאילן יפרח
עבודות שיפוצים בבנייןreutshedo@gmail.comעפולה050-928281804-659592104-6590669רעותמרזבית סניף צפון

עבודות שיפוצים בבנייןtammy@il.belfor.comח"פ 052-3676607511204901תמי סלבינסקיבלפור ישראל שיקום בע"מ
עבודות שיפוצים בבניין050-7469260maor.sabag4@gmail.comאביאבי סבג

054-584321608-671766608-6717188דודי קולנגי / יוניתשעשועים וספורט
 sales1@playground.co.il; 

yonit@playground.co.il
מתקני כושר

מתקני כושר052-3332633-08-9327779153-50818-6909sport@sportworld.co.ilזאב08-9328855עולם הספורט
מתקני כושר09-740433809-7404336dov@urbanix.coדב- 054-5507393אורבניקס- פתרונות ספורטיבים

מתקני כושר09-974188009-9741881gilgal22@gmail.comאבנר 057-5580770גילגל מתקני משחק
מתקני כושרm0505267294@gmail.comטלפקס 04-6782341אורן 050-5267294אורן מתקני משחק

ganit@ganit.co.ilח"פ 054-4747471511260861שרוןגנית פארק

אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים 
ציבוריים + התקנת ותחזוקה מתקני 

משחק וריהוט לגנים ציבוריים

חברת גפן - תכנון ופיתוח נופי

יוסף בטיטו

054-5796633

yosefbatito24@gmail.com אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים
ציבוריים + התקנת ותחזוקה מתקני 

משחק וריהוט לגנים ציבוריים

א.מ בטיחות אלוסים

וסים אבו ריא

054-4485482

ח.פ 032692337

was_86@hotmail.com אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים
ציבוריים + התקנת ותחזוקה מתקני 

משחק וריהוט לגנים ציבוריים

054-525352409-881183909-9512215moni@hayozer.co.ilמוניהיוצר - סדנא לשילוט בע"מ
אספקה ותחזוקה למתקני משחק 

וריהוט לגנים ציבוריים

054-444814608-976179508-9576635יריב חזיזפטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ
כפר- רות מודיעין ת.ד 29 מיקוד 

73196inbal@paturiz.co.il
אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים 

ציבוריים

050-657943008-675950508-6757443greenpoint@greenpoint.co.ilליאורה כהןגרין פוינט

אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים 
ציבוריים ומתקני משחק בגני ילדים 

ובתי ספר

02-651112302-6511124info@reemsport.co.ilראם ספורט ומחנאות 2013 בע"מ
אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים 

ציבוריים

050-657943008-675246908-6757443ofirgan@ofirgan.co.ilאופיר כהןאופר כהן- עבודות גינון
אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים 

ציבוריים

054-326077804-659558804-6526482pitronix@gmail.comפיני ראובןפיתרוניקס
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה 

במעגל סגור

עבודות שיפוצים בבניין

מתקני כושר

התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה במעגל סגור



התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה 053-72821103-568400203-6252758droreliyahu@motorolasolutions.comדרור אליהומוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
במעגל סגור

052-5557333072-2777-77704-6712600doron@selogic.co.ilסלע דורוןסולוג'יק טכנולוגיות בע"מ
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה 

במעגל סגור

050-887026904-657863004-6566326tal@moked007.co.ilטלמוקד 007 שירותי בקרה ממוחשבים בע"מ
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה 

במעגל סגור

deshe10.co.il@04-652135504-6527522510שמואל 050-7959392שושיקשר העמקים בע"מ
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה 

במעגל סגור

info@printec.co.ilהגר"א 14 חולון052-778800503-651140603-5011280יואל יעקובובפרינטק מיכון משרדי בע"מ
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה 

במעגל סגור

052-837676803-521462603-5214626asafkrem@netvision.net.ilאסף קרמר מנכ"לא.א. מערכות מידע וניהול משאבים
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה 

במעגל סגור

050-2440220kfirdidi@gmail.comכפיר דידידידי מערכות ופיקוח
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה 

במעגל סגור

david@o-me.co.ilהגפן 26, מבשרת ציון052-75002361-700-706-96302-5333193דוד רחמיםאו מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה 

במעגל סגור

Ahuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881ירוןי.א פרויקטים
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה 

במעגל סגור

התקנת ותחזוקת כבישים ומדרכות053-676661604-9804466meirmorad2@gmail.comמאירמורד פינוי פסולת
התקנת ותחזוקת כבישים ומדרכותAhuvim@gmail.comבית שאן050-462166004-648088104-6480881ירוןי.א פרויקטים

צביעת כבישים054-2614190yoni1461993@gmail.comיהונתן אלפסייהונתן אלפסי הסדרי בטיחות וסימון כבישים
טיפול באספלט קר בורות בכביש050-6548482Ahhuaug5515@gmail.comשי יהושעשי לוגיסטיקה בע"מ

רכישת קטנועים8588info@oferavnir.co.il*עופר אבניר
רכישת קטנועים054-622666103-609040103-6090402topgunbike@gmail.comשיטופגן אופנועים

רכישת קטנועים03-5186666info@heshemoto.co.ilאישימוטו
רכישת קטנועים050-446681604-672300504-6712251motofun12@gmail.comמוטופאן

רכישת קטנועים052-515148004-6229988zion.freeride@gmail.comציוןמטרו מוטורס
A.S 052-433772204-6400855שלומיסוכנויותa.shlomiok@gmail.comרכישת קטנועים
רכישת קטנועים052-477212104-6424002galia@avivmotor.co.ilיוסיאביב סוכנויות

רכישת קטנועים 050-570892404-6721070Eldar2828@gmail.comאלדר חזיזהאר מוטור
רכישת קטנועים052-5151480office.freeride@gmail.comציוןפרי רייד מטרו מוטור עפולה

רכישת טרקטור058-620520503-5158747r_tavori@oferavnir.co.ilרווה תבוריעופר אבניר חברה לרכב בע"מ

PRO TREK 052-291753804-872316304-8491164בנימין אלקייםפרו טרק אלקייםprotrek12@gmail.comציוד לעבודת פקחי שיטור עירוני
ציוד לעבודת פקחי שיטור עירוני02-5906222053-9556666info@EE911.co.ilא.א יבוא ושיווק

ציוד לעבודת פקחי שיטור עירוני08-933079908-9330804oc@cilgroup.co.ilחניענק הבטיחות בע"מ

050-7200178vaknin77@gmail.comשאול וקניןנעלי פנדה עפולה
ציוד לעבודת פקחי שיטור עירוני - נעלי 

עבודה

04-657357304-6573369northarm@netvision.net.ilדודינשק הצפון
מטווח נשק - ציוד לעבודת פקחי שיטור 

עירוני
מטווח נשק04-6360017danihischool@gmail.comנטלידני אי - קסריה - גן שמואל

מטווח נשק052-4863487oferp123@gmail.comעופרמ.א. רוי
מכירת  נשק050-5269955amitay.tcb@gmail.comאלי אמיתיאמיתי
מכירת נשק03-6338431info@lhbltd.comלהב

מכירת נשקבפקס04-867531604-8516569אביזיניוק את מיכליו
מכירת נשק03-952706303-9526981elad@meirroth.co.ilאלעדמאיר רוט בע"מ

PRO TREK052-291753804-872316304-8491164niran97@zahav.net.il
יבוא שיווק והתקנת מערכות ביטחון 

ובטיחות

08-933079908-9330804oc@cilgroup.co.ilענק הבטיחות בע"מ
בטיחות,ביטחון,ציוד לשעת 

חירום,טלפוניה וקשר
EQI רמת גן03-5408632יובלאי.קיו.איי התרעה בע"מyouval@eqi.co.ilציוד ביטחון למוסדות

ליאם שלוחה 112רשף מיקוד חוץ בע"מ
 שלוחה /03-5598222

liemb@rsf.co.ilחולון112
ציוד ביטחון למוסדות

ציוד ביטחון למוסדות050-611222003-6100009ronens@beeper.co.ilרונן שפיראביפר
agm 09-834828809-796196עומרא.ג.מ דן בע"מeldad@agm-dan.comציוד ביטחון לשעת חירום
ציוד ביטחון לשעת חירום04-6400797077-3500376info@idfpro.comמרעום דולפין בע"מ

050-5254958ilanyfrah66@gmail.comאילןאילן יפרח
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר

058-5347797yoyogamm@gmail.comיואביואב שור כהן
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר

ormiz299@gmail.comעפולה050-5408460גור מזרחיפוליש הנוצץ
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר

מטווחים ומכירת נשק

יבוא שיווק והתקנת מערכות ביטחון

ציוד ביטחון למוסדות

צביעת אלמנטים בעיר

תחזוקת כבישים ומדרכות

רכישת קטנועים



052-5554270itzikalfa68@gmail.comאיתי אטדגי מתכות
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר

074-767129008-915070008-9150701tzafon@hakaveret.co.ilיוסיהכוורת בע"מ
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר

696515104-6965252yoav_7171@wallh.co.il--050-2020435004תופיק טאהא בע"מ
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר

zionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר

ety2633839@bezeqint.netעפולה04-6421043ביטון שלום שרותי ניקיון בלחץ
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר

054-9341715747069671tami@maoz-group.co.il;maooztami@hotmail.comתמי פרידס.י. מעוז אחזקה ניקיון ושירותים בע"מ
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר

reutshedo@gmail.comעפולה050-928281804-659592104-6590669רעותמרזבית סניף צפון
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר

שטיפת רכבים053-526348804-6420483yosieizon@gmail.comעדנאןעדנאן תחנת דלק אמיתי
שטיפת רכביםיבוא לקחת פיזית052-3491438אמיראמיר שטיפת רכבים
שטיפת רכבים054-7790167hagay280979@gmail.comחגיחגי שטיפת רכבים

שטיפת רכביםלשלוח בפקס052-639761004-6255901אגברייה עלהשטיפה ואביזרי לין - תחנת דלק יוקלר
שטיפת רכבים052-743039004-6427658yaad.afula@gmail.comיעד ניהול תחנות דלק
שטיפה בלחץ גרניק050-6548482Ahhuaug5515@gmail.comשי יהושעשי לוגיסטיקה בע"מ

מכללהreuven@nitc.co.ilנצרת עלית04-608510004-6569077ראובןמכללת נצרת
מכללהtc@bemstc.comצומת קציר / שקד073-2318297/6שרימכללת תעשיות בית אל

מכללה9088ramit@atid.org.il*054-9981322משי סלמהמכללת עתיד

בניית פודיום נואמיםdonatelo@donatelo.co.ilמושב מזור052-300010003-907580003-9075801סמואלדונטלו אמצעי קד"מ בע"מ
בניית פודיום נואמים09-763180009-7681800info@marom.co.ilמרום אפ.ג'י.פי בע"מ

במות הרמה050-8080503offir@avi-cranes.co.ilאופיראבי מנופים
במות הרמה052-277715603-9191969hertzanu4@gmail.comלירוןהרצנו מנופים בע"מ

במות הרמה03-9222750ravit@amir.co.ilרויתאמיר מנופים ובמות הרמה
במות הרמה052-2462557073-2411112vered@amir.co.ilאיציקאמיר הנדסה וסחר

סדנת מתופפים050-8568503bluversm@gmail.comטל בלוברסאונד מסאג'
סדנת מתופפים052-8941511077-5270487tof.lev@gmail.comקרן פיזיקקרן פיזיק
סדנת מתופפים052-324711203-9387165sarklemp@gmail.comסער קלמפררתוף תוף

סדנה מוזיקלית052-2730582077-2002068hl@havalevi.comחווה לוי
סדנה מוזיקלית054-4444042nirgogogo@gmail.comניר גולדברג

הצגות ילדיםorna@bimbambom.co.ilאורנהבים בם בום
הצגות ילדיםyossi.thaor@gmail.comיוסי וייסתאטרון האור

סדנת בריאות וספורטadi@mavarim.co.ilקיבוץ רמות מנשה04-989503004-9895035עדימעברים
הדרכה בנושא פגיעות מיניות052-4713744ronitblum112@gmail.comרונית בלום טיפול רגשי פסיכותרפיה

הדרכה בנושא פגיעות מיניות054-635483203-5354832eyalsom67@gmail.comאייל סומך פסיכותרפיסט טיפול ייעוץ והדרכה

סדנת העצמה תעסוקתית052-6130344hoosh37@gmail.comנורית חוש
סדנת העצמה תעסוקתית054-8111941galit272@gmail.comגלית מיזן

08-923323208-9233232gal.office@galmomc.comגל תקשורת - אסטרטגיה ויחסי ציבור
תקשורת, יחסי ציבור ופרסום ברשתות 

החברתיות

052-3850389afulanow@gimal.comליכט ירוןליכט ירון יצחק
תקשורת, יחסי ציבור ופרסום ברשתות 

החברתיות

A-team - 077-275-8800איי טיםinfo@ateam-israel.com
תקשורת, יחסי ציבור ופרסום ברשתות 

החברתיות

03-613528403-6135279galai@galaipr.comגלאי תקשורת
תקשורת, יחסי ציבור ופרסום ברשתות 

החברתיות

03-6099956info@plpr.co.ilפאר & לוין תקשורת
תקשורת, יחסי ציבור ופרסום ברשתות 

החברתיות

03-618810203-6191390orna@ornaperi.co.ilאורנה פרי
תקשורת, יחסי ציבור ופרסום ברשתות 

החברתיות

03-608152503-6081519office@rcspr.co.ilרימון כהן ושות'
תקשורת, יחסי ציבור ופרסום ברשתות 

החברתיות
פרסום בתקשורת054-5539539giddi@mesh.co.ilגדעון כלימיאןמאש בעלים בע"מ

פרסום בעיתונות הרוסית050-884448804-6081608index@index-news.co.il;itai@index-news.co.ilאיתיאינדקס העמק והגליל

פודיום נואמים

במות הרמה

סדנת מתופפים

סדנאות בריאות הנפש

שטיפת רכבים

מכללות



פרסום בעיתונות הרוסיתsegodnja1@gmail.comעיתון ברוסית
פרסום בעיתונות הרוסיתepoha10@gmail.com עיתון אפוכה

פרסום בעיתונות הרוסיתkirarr@walla.comקליק אחד לקניה
פרסום בעיתונות הרוסית054-644770524vladi@gmail.comולדיעיתון שלנו

מרצים בנושא תעסוקה052-6130344Hoosh37@gmail.comנורית חוש ואורלי אביטןנורית חוש ואורלי אביטן
מרצים בנושא תעסוקה054-5313331tali@talishafrir.tvטלי שפרירטלי שפריר
מרצים בנושא תעסוקה050-6558149edri.yaniv@gmail.comיניב אדרייניב אדרי

בטיחות הסמכה לעבודה בגובה050-5237164arutzjd@012.net.ilאלי ערוץאלי ערוץ
בטיחות הסמכה לעבודה בגובה052-700824404-646042004-6460420igalbawer@013.netבאורמן יגאלנשר בטיחות ויעוץ עסקי

בטיחות הסמכה לעבודה בגובה050-5681400074-7044442074-7044449omrigizum@gmail.comעומרי לסריעומרי גיזום
בטיחות הסמכה לעבודה בגובה054-576683704-6495463malka_y@clalit.org.ilיעקב מלכהמלכה בטיחות

בטיחות הסמכה לעבודה בגובה04-8218895Haifa@osh.org.ilHaifa@osh.org.ilי04-8218890סמי סעדיהמוסד לבטיחות ולגיהוט
אביזרים לעבודה בגובה08-933079908-9330804oc@cilgroup.co.ilחניענק הבטיחות

אביזרים לעבודה בגובה052-277715603-9191969hertzanu4@gmail.comלירוןהרצנו מנופים בע"מ

דקר
אלעד מנהל אזור צפון 050-

liat@dakar.co.ilבאר טוביהליאת 912092208-93941041700700889052-6285511
אביזרים לעבודה בגובה

אביזרים לעבודה בגובהinfo@vertal.co.ilבני ציון744073009-7440731--09ורטל אף.סי.אם
אביזרים לעבודה בגובה054-971616103-9299125boi@gamida.co.ilשנידאמידה

מעקות בטיחות052-633282404-697294004-697294004-6972940alonelqayam@gmail.comאלון אלקייםנתיב בטוח בתנועה
מעקות בטיחות052-4707072072-250371804-8413151rami.shazar@gmail.comרמי שזרטופ טרפיק
מעקות בטיחות050-6516043mands.rachmani@gmail.comאנואר עומריר.מ רחמני

מלון04-650800104-6016007info@goldencrown.co.ilקרלוסמלון גולדן קראון נצרת

שרות מענה טלפוני אנושי03-577181803-6748539ornaw@kishurit.co.ilאורנה וייסקישוריץ שרותי קול סנטר בע"מ
שרות מענה טלפוני אנושי050-404405603-942270003-9422701boaz@telekol.co.ilבועזטלקול

שרות מענה טלפוני אנושי03-509550903-5095510info@firstcall.co.ilפירסט קול
שרות מענה טלפוני אנושי050-611222003-6100009ronens@beeper.co.ilרונן שפיראביפר

052-2321144153-52-2321144maris@shemersafety.co.ilיוסי שמרשמר בטיחות
בדיקת מתקני ספורט, הדרכה בגובה, 

רישוי עסקים
בדיקת מתקני ספורט052-447770608-942053708-9426738ramib@system-labs.co.ilרמי בן דודסיסטם מעבודת מתקדמות

בדיקת מתקני ספורט052-378397203-6461039yaniv_sm@sii.org.ilיניבמכון התקנים

צמיגים050-566774704-659747404-6597481hagitbh00@gmail.comגיאביטון משה
צמיגיםsalmmzawe@gmail.comלימורצמיגי סאלם עפולה

צמיגים052-477212104-6424002galia@avivmotor.co.ilחייםאביב סוכנויות
צמיגיםshimshond01@walla.comמייל של הבת שלו050-739924004-659742704-6592330דניאל שמשוןמרכז הצמיג

צמיגיםyosieizon@gmail.comמייל של יוסי04-6044460יוסי 053-5263488052-3448684עדנאןעדנאן תחנת דלק אמיתי

קיר טיפסinfo@geckoclimbing.co.ilרמת ישי054-4471421דודקיר שגיא רמת ישי
קיר טיפס050-9080713info@eurotrec-group.co.ilשרון אלדמעיורוטק טכנולוגיות בע"מ

קיר טיפס050-5708035kirtipus@gmail.comאופירהמרכז הישראלי לטיפוס ספורטיבי
קיר טיפס052-2462125dov@yaniv.comדבקיר טיפוס הירקון

קיר טיפס054-4409500info@alpinestyle.co.ilטל אזולאי

פעילות כושר / זומבה052-4034242ortalofek1@gmail.comאורטלאורטל אופק
פעילות כושר / זומבה052-2350007zumbabaemek@gmail.comאלדמעאלדמע שגיא
פעילות כושר / זומבה050-8092759shirtal20@gmail.comשירטלשירטל רש
פעילות כושר / זומבה050-6255142g020974t@gmail.comגלית שבח
פעילות כושר / זומבה052-2350007zumbabaemek@gmail.comשגיא אלדמעזזים בעמק
פעילות כושר / זומבה052-8542909rotem1202@gmail.comרותם חקוקירותם זומבה

פעילות כושר / זומבה 054-2013961garzen37@gmail.comיוסייוסי חייב

פעילות נינג'ה09-9623242grizzlynwg@gmail.comגריזלי בת חפר
פעילות נינג'ה050-9080713info@eurotrec-group.co.ilשרון אלדמעיורוטק טכנולוגיות בע"מ

פעילות נינג'ה03-9739714grizzlypt@gmail.comגריזלי פתח תקוה

בלקפיט - עכו
0538-908084, 0538-

902081info@blackfit.co.il
פעילות נינג'ה

פעילות נינג'ה072-2500-4052jumpn@gmail.comטו ג'אמפ - חדרה
פעילות נינג'ה054-2273339info@ningatlv.co.ilנינג'ה תל אביב

קורס מימדbar@iok.co.ilקמפוס ת"א054-430750403-5621561בוריס (בר) גיילאו.קי O.K פסיכומטרי
E.Z - WAY ת"א054-2222229170070707003-6096042עו"ד אהוד צנטלר מנכ"לאיזו אווי הדרך ללמודehud@ezway.co.ilקורס מימד

בדיקת מתקני ספורט

צמיגים

קיר טיפוס

פעילות זומבה

קורס מימד

מרצים בנושא תעסוקה

עבודה בגובה

מעקה בטיחות

מלונות

שירות מענה טלפוני אנושי



קורס מימד03-537736103-5375677irisaberman@machon-noam.co.ilאיריס משולםמכון נועם

אמקו - ים
04-8670086   
sales@emco.co.ilת.ד. 676 חיפה 180030116604-867163231096

מבנה יביל

מבנה יביל david.lavi@galmarine.co.ilת.ד. 10215 חיפה 052-584410304-847050904-847050526111רועיגל מרין
מבנה יביל055-558825408-858583108-8580279sales@forst.co.ilsales@forst.co.ilדרור גונןעילית אלומיניום ישראל ארה"ב בע"מ

מבנה יביל04-6014810Awad.samir1977@gmail.comסמיר א.עואד 
מבנה יביל02-9400340faberltd100@gmail.comאחים פבר בע"מ

04-8729874-5-604-8491639רולן
חלודה תעשיה 93 א' ת.ד. 254 

pazit@rolan.co.ilחיפה 31002
מבנה יביל

מבנה יבילYosi3985@gmail.comיוסי שליש.פרוייקטים

03-9341139 03-9300774אחים ארוסי
רח' גזית 5 אז"ת סגולה פתח 

liora@arussi.co.ilתקווה
מבנה יביל

מבנה יביל03-622788803-9792637office@tal-caravan.comהיחידה לאחזקה בע"מ
מבנה יבילgil@kapandrianet.comגיל בן דוד 04-618029304-6180293050-9488275קפנדריא- בניה מתקדמת

מבנה יביל ומכולות04-637333304-6371199ds@ds-ltd.co.ilד.ס הרכבות בע"מ
מבנה יביל ומכולות054-251877008-6917771tahel.mivnim@gmail.comתהלתהל מבנים ומכולות

כהן הדברות
 יהורם כהן 050-2060700

ayadir2013@gmail.com;hazmanot@ay-adir.co.ilבעלים
מכולות - מבנה יביל

מכולות מבנה יביל050-928281804-659592104-6590669reutshedo@gmail.comרעות שדומרזבית
מבנה יביל נייד קיוסק052-373425204-656731004-6454268salti@012.net.ilעדנאןהאחים סלטי
מבנה יביל נייד קיוסק albert.serruya@isramarin.comאז"ת אשדוד ת.ד 052-6999703180026016008-8529051801אלברטישרא מרין

מבנה יביל נייד קיוסקgmail.com@055-665566503-744226203-7442242354505חייםרכסים
מבנה יביל נייד קיוסק052-779955108-6531801rachelw@haargaz.co.ilרחלהארגז

08-9330799sapir@cilgroup.co.ilספירענק הבטיחות בע"מ
מבנה יביל + ביתני שמירה + עמדות 

אבטחה

052-279852002-940034002-9400342faberltd100@gmail.comאליאחים פבר
מבנה יביל + ביתני שמירה + תחנות 

הסעות  + גני ילדים

מנוף להובלת מבנה יביל'info@shearim.co.il'03-654500003-6339988יעקב ניר 050-6540333שיר-אלשערים / מנופי אבי
מנוף להובלת מבנה יבילבפקסנצרת04-6084317 052-861421704-6014810סמירמנופי סמיר א'

מנוף להובלת מבנה יביל052-277715603-9191969hertzanu4@gmail.comלירוןהרצנו מנופים בע"מ
מנוף, פיגומים ובמות הרמה03-9222750ravit@amir.co.ilרויתאמיר- מנופים ובמות הרמה

מנוף, פיגומים ובמות הרמה052-277715603-9191969hertzanu4@gmail.comלירוןהרצנו מנופים בע"מ
מנוף, פיגומים ובמות הרמה050-808050303-5572211offir@avi-cranes.co.ilאופיראבי מנופים

 הובלת מבנה יביל050-5216863elan770@walla.comאילן כהןמחפרון העמקים
 הובלת מבנה יביל053-9233432Yosi3985@gmail.comיוסייוסי בניה קלה

מגרסות נייר050-795748703-791333303-7913322shimon@mazag.co.ilשמעון ברנשטייןמ.ס. מצג סחר (1990) בע"מ

תיקון מרזבים04-989334304-9890417aharonfux@012.net.ilחיים 052-2664151אהרון את פוקס תעשיות פח בע"מ
תיקון מרזבים04-849181504-8491815mo3ad-irshed@hotmail.comקנואתי גמאל

הדברות הרחקת בעלי כנף052-4570388momiryee@gmail.comמומי אריהתיקון כל
הדברות הרחקת בעלי כנף058-5347797yoyogamm@gmail.comיואביואב שור כהן
הדברות הרחקת בעלי כנף050-53431111800361111itai@hadbarot.co.ilאיתיאמנון הדברות

הדברות הרחקת בעלי כנף052-394742304-770236704-7702366osher167@walla.co.ilאושר דנינוא.א. אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
הדברות הרחקת בעלי כנףבית השיטה04-607039104-6537428עמיתעמית הדברות
הדברות הרחקת בעלי כנף08-8692752yuval@horesh.co.il;tomer@horesh.co.ilחורש פתרונות

הדברות הרחקת בעלי כנף050-8292082170050029204-6708884inbal@sadotltd.co.ilענבל לינקובסקישדות  א.ו.ר. הדברה
הדברות הרחקת בעלי כנף050-868605103-612121203-6129785amit@cohen-hadbarot.comעמיתאלי כהן הדברות בע"מ

הדברות הרחקת בעלי כנף058-4466565sbenhamo1958@gmail.comשמוליקשמוליק הדברות
הדברות052-426551004-6325286oded@omer-gard.co.ilעודדעומר הדברה חדרה

הדברות050-557154204-659657104-6597447rafid@amir-agricul.co.ilרפיעמיר הדברות
הדברות052-6228589Osherbenmoha2021@gmail.comאושר בן מוחהאמה פתרונות הדברה

הדברות050-5388132Abir.adbarot@gmail.comפיניאביר הדברות
שרותי הדברה ותחזוקה054-4603208053-7360405153-29914259eladuri81@gmail.comאלעד אוריג'וק בראש - הדברה נכונה אלעד אור

חומרי הדברהlimor@elgo.co.ilלימור 052-426551004-9111442עודדאלגו השקייה בע"מ
ריסוס עשבייה054-5796633yosefbatito24@gmail.comיוסף בטיטוחברת גפן - תכנון ופיתוח נופי

052-7549865liraz1969@gmail.comלירז לויאובנטו
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה

052-3338115נדב גופרהצעד הירוק
noa@greenstep.co.il         

nadav@greenstep.co.il
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה

03-6388688gitit@spni.org.ilדב 052-3689682גיתיתהחברה להגנת הטבע
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה

מנוף להובלת מבנה יביל

מגרסות נייר

תיקון מרזבים

הדברת בעלי כנף

הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה

מבנה יביל



153-26727765yehuda@aguda.co.ilיהודה כהןהאגודה לבריאות הציבור
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה

Ecoknowledge052-2508345אשר וטוריamosvat@gmail.com
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה

052-8586339einavk@reshet-yeruka.netעינב קפלן מרדכיהרשת הירוקה
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה

054-2172999contact.newdream@gmail.comרוזנר גונןחלום חדש
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה

050-9079086077-5230287guy@greenbear.co.ilגיאהדב הירוק
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה

איכות הסביבה וחומ"ס052-6181606jacob-s@013net.netיעקב עזראשחל בטיחות

03-6337119ענת 054-5676407סארפ אוניקס
אבא אבן 1 ת.ד 12420 הרצליה 

ezrani@smile.net.ilפיתוח
ניקיון קולטני ניקוז

ניקיון קולטני ניקוז050-58452336400239dina924@gmail.comזוהר בנייה ושיפוצים
ניקיון קולטני ניקוז052-837676803-5214626asafkrem@netvision.net.ilאסף קרמר מנכ"לא.א. מערכות מידע וניהול משאבים

ניקיון קולטני ניקוז6042424sheevot@walla.comי.י שאיבות
ניקיון קולטני ניקוז077-5573970abed.shalabi1@gmail.comעבד שלבי

ניקיון קולטני ניקוזelan770@walla.comישוב קהילתי גן נר ד.נ. גלבוע050-52168636400243אילן כהןמחפרון העמקים
ניקיון קולטני ניקוז153-524-717177 יהודה לוי

ת.ד. 2894 עפולה 054-7774106653217818127ענת 054-5676407ארזים
z547774107@gmail.com;yuval1882@GMAIL.C

OM
ניקיון קולטני ניקוז

מערכות ניקוז054-5685198077-8350015niz.lou@gmail.comניסיםניסים לולו
מערכות ניקוז04-8699578maro_eng@netvision.net.ilמארו

מערכות ניקוז052-266062504-6021943sf_osamaf@bezeqint.netאוסמה פארח

הפעלת דוכני רוכלות052-408033104-6427690צהל מורד
הפעלת דוכני רוכלותלהתקשר יגיע לקחת053-5221256אילן מורד
הפעלת דוכני רוכלותלהתקשר יגיע לקחת052-6500682שמעון חיון

הפעלת דוכני רוכלות054-7260383050-5446314balagan_idan@walla.comעידןהבלאגן של עידן

בודק שגרתי של מתקני משחק054-225119104-984651504-9846111SHEALTI@netvision.net.ilשאלתיאל צבריש.צ. שאלתיאל צברי - בטיחות בע"מ

סוקרי סיכוני רעידות אדמה050-749999804-8295697klar@technion.ac.ilאסף קלר (הבן של ישראל)
סוקרי סיכוני רעידות אדמה052-398629704-6291726yossi@geo-water.comיוסי בר
סוקרי סיכוני רעידות אדמה03-951677003-9412150geotec@geotec.co.ilגיאוטק

סוקרי סיכוני רעידות אדמהisrael@gya-eng.comישראל קיסר- ג.י.א
סוקרי סיכוני רעידות אדמה09-958880809-9555972office@david-david.co.ilדוד דוד

ניהול פרוייקטים04-953595104-9535952rafael@rafael-manoff.co.ilרפי יפמן  050-5272468רפאל מנוף בע"מ
ניהול פרוייקטים054-4265800yoavzv@orange.net.ilחיים זבולון 

ניהול פרוייקטים077-345-100604-6451006st_eng@netvision.net.ilיגאל 052-6450318סטאס 04-6991661טליסמן הנדסה בע"מ 
ניהול פרוייקטים050-6779866moti@argamaneng.co.ilמוטי אלקובי ארגמן מ.א.י 2014 בע"מ 
ניהול פרוייקטים 052-302100604-6070434ranipj10@gmail.comרני ניהול פרויקטים בנייה 

ניהול פרוייקטים053-678280804-6547798Ilanistaharov@gmail.comאילן איסטכרוב - אא יזמים אדריכלים ומהנדסים
ניהול פרוייקטים050-8383571agshadi@gmail.comשאדי רפיק אגבאריהשאדי אגבאריה

ניהול פרוייקטים3635574236352837Tomere.eng@gmail.comתומר אלחדיף 0545597115אבני דרזניק מירון בע"מ

050-8383571agshadi@gmail.comשאדי רפיק אגבאריהשאדי אגבאריה
ניהול פרויקטים הנדסיים-תכנון 

קונסטרוקציה ואדריכלות.
תכנון, ניהול ופיקוח052-889977704-6419957datum@datum-eng.comעיאובה סלימאןדאטום מהנדסים בע"מ

ניהול פרוייקטים בהנדסה אזרחית052-666549503-629201003-6292019erezk@k-g-eng.comארז קירזנרקורן-גואטה - ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
WDI052-6711088054-941291109-8641332אילן וייסoffice@wdi.co.ilניהול פרוייקטים - בינוי תשתיות

054-565922304-673238904-6731392tali@adbar.co.ilטלי אדריאד-בר יועצים בע"מ
ניהול ופיקוח פרוייקטים תחום הנדסה 

אזרחית
ניהול פרויקטים ופיקוח הנדסיarie@boneh-tal.comח"פ 052-7079505514103621אריה טלבונה טל מהנדסים

050-595966904-648888504-6070365boaz@boazvitman.co.ilבועז ויטמן ניהול פרוייקטים ופיקוח בניה בע"מ
שירותי ניהול פרוייקטים ופיקוח בנייה 

ותשתיות

בני גזמעוף משאבי אנוש
052-580977804-8407272- 04-

9127225
04-8494994 - 153504044550

benig@maof-group.co.ilטירת הכרמל
גיוס כ"א וניהול פרוייקטים

פיקוח בנייה ותשתיות054-4668152michal@adarpro.comעמית אדר אדר הנדסה (ע.א) ניהול בינוי ותשתיות בע"מ

שליחויות077-9592266gadie@zig-zag.co.ilשלוחה 2 03-7522334משה זיגזג
שליחויות053-2410900talgai@zahav.net.ilרונןרונן זלצמן
שליחויות050-6670060shlomir07@walla.co.ilשלומיחד וזריז

שליחויות053-7851461077-5416337nevo.s9111993@gmail.comנבונבו
שליחויות052-382556304-8491818barnshtek@walla.co.ilבניברנש שליחויות

בודק מתקני משחק

סוקרי סיכונים רעידות אדמה

ניהול פרוייקטים ופיקוח בנייה 

שליחויות 

הסברה

ניקיון קולטני ניקוז



הסברה050-2029984daniel.h.tarbut@gmail.comדניאלתנועת תרבות 
הסברה054-305534704-9541490etz@eretzcarmel.orgינירארץ כרמל

הדרכה למתנדבים050-6402640avnermiki@gmail.comמיקי רוןמיזמים ושותפויות 
הדרכה למתנדבים054-5208709rami@b4c.co.ilרמי סטויצקיתשתיות התנדבות

אופטיקה
אופטיקה בדיקת ראייה משקפיים04-6404781customer@optica-halperin.comהלפרין

אופטיקה בדיקת ראייה משקפייםsegaloptica@gmail.comעפולה04-6596001אופטיקה סגל
אופטיקה בדיקת ראייה משקפייםopticab@walla.comעפולה04-6594557אופטיקה בק

יועצי פיתוח מצויינות אירגונית052-8692435yakovh@lotem.co.ilיעקב חדדלוטם
יועצי פיתוח מצויינות אירגונית050-3221192gidi@kvrt.org.ilגידי פייטיןכוות יועצים

יועצי פיתוח מצויינות אירגונית054-6979117hagai@tnufa_y.co.ilחגי דפנהתנופה
יועצי פיתוח מצויינות אירגונית052-3691195zanat@Amanet.co.ilענת זלמן גורןאמן

יועצי פיתוח מצויינות אירגונית03-5537081jaime@poiesys.co.ilחיים אמסלפוייסיס

דלתות פנים - פירוק והרכבה054-538189yairswisa@gmail.comyairswisa@gmail.comיאירראשית הבנייה - יאיר סוויסה
דלתות פנים - פירוק והרכבה054-6690605077-3201194contact@ets-ba.co.ilאדרעץ-בא פרויקטים בע"מ

דלתות פנים - פירוק והרכבהsolicohen2@gmail.comעפולה050-5720000רונןוקנין רונן
דלתות פנים - פירוק והרכבה050-388813804-6797813decodoor123@gmail.comדאקו דור deco door דלתות

דלתות פנים - פירוק והרכבה050-665005004-6997584yokra.kit@gmail.comאריק לוימטבחי יוקרה
דלת זכוכית076-8609834bsrp91241@gmail.comנועם דלתות 

דלת זכוכית058-4022888almog.showers@gmail.comרועיאלמוג מקלחונים
דלת זכוכית04-6527748kastan21@bezeqint.netניסןקסטן

דלת זכוכית072-2222288sales@kerenglass.com   / sales@ambatyashir.comחגי / אביקרן זכוכית

רול" הנדסה דרכים ותחבורה"
רח' גיבורי ישראל 7 ת.ד. 

819109-835035509-8855050roznfel@zahav.net.il נתניה 42504
יעוץ כבישים

יעוץ כבישים04-647048304-6470107osama4@bezeqint.net; office@osama.co.ilמוסא העביר אלינו הפרטיםאוסאמה חטיב הנדסה בע"מ

אמי - מהנדסים יועצים בע"מ
רח' יבנה 3 ת.ד. 4579 חיפה 

3104504-868111104-8681112ha-office@amymetom.co.il
יעוץ כבישים

יעוץ כבישים050-535133504-8215583/404-8215586medidot2013@gmail.comאפלבאום דויד
יעוץ כבישים04-90370809037077office@aram-engineers.comארם

בשיר עבד ראזק בע"מ
ת.ד. 2550 נצרת דרך עפולה 

1612404-657317404-6570968basheer@basheer.co.il
יעוץ כבישים

גיורא שילוני
שד' סמאטס 12 תל אביב 

62009050-533700803-5444313/403-5444121gshilony@inter.net.il
יעוץ כבישים

יעוץ כבישים050-521394504-855911104-8577365del@del.co.ilרח' היוזמה 3 טירת הכרמלד.א.ל
יעוץ כבישים050-26151104-900025004-9000251danvalin@zahav.net.ilדניאל ולין

יעוץ כבישים052-697981586220328622031ronen@decker.co.ilדקר הנדסה
יעוץ כבישים  052-241933404-645450104-6455192zaher@rannet.comת.ד. 430 כפר ריינה 16940זאהר את נאהדה נואטחה בע"מ

יעוץ כבישים050-5707674074-701905504-6082667zidan.engineers@gmail.comת.ד. 466 כפר ריינה 16940זידאן מהנדסים יועצים
יעוץ כבישים050-535102004-8387122chielg@netvision.net.ilגדעון חיל

ח.פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ
רח' תאופיק זיאד 46 ת.ד. 

5020404-655230404-6560870fahoum@kfahoum.co.il נצרת 16101
יעוץ כבישים

יעוץ כבישים050-200880204-6554859לידי איהב

י.ט הנדסה
שיכון שנלר 2, נצרת ת.ד 

8479054-6512730054-5960018office.yteng@gmail.com, מיקוד 16462
יעוץ כבישים

יעוץ כבישים052-390601704-8622777office@barlev-yenon.comת.ד. 6058 חיפה 31060יואל ינון
יעוץ כבישים054-304000108-918878808-9151560irit@yogeveng.co.ilת.ד. 1675 רעות 71799יוגב הנדסה - אירית יוגב

יונתן  מאור
שד' מוריה  52 ת.ד. 7203 

054-420999704-836164604-8361647maor@maorj.co.ilחיפה 31073
יעוץ כבישים

יעוץ כבישים054-433011204-856900004-8569010yenon@yenon.co.ilרח' היוזמה 10 טירת הכרמליוסף ינון
יעוץ כבישים052-536158104-604172004-6041721roads@yael-eng.co.ilת.ד. 266 רח' מורן תמרתיעל הנדסה

יעוץ כבישים08-931818408-9318338yaron_evron@yahoo.comירון עברון הנדסה בע"מ
יעוץ כבישים050-520928303-561515503-5617659landuse@bezeqint.netרח' לינקולן 9  ת"אלנדיוז

VS 054-320033404-637171104-6371712לא מעונינים לקבל הצעותמשרד תכנוןadolfo@vs-eng.co.ilיעוץ כבישים
יעוץ כבישים050-525781204-645717404-6080552samer@samerzoabi.comת.ד. 846 אכסאל 16920סאמר זועבי
יעוץ כבישים054-5818184idobinazola@gmail.comעידו מטיס

צביקה נווה
שד' ההסתדרות 177 חיפה 

32960052-225932804-872500104-8725002mail@zvi-naveh.com
יעוץ כבישים

יעוץ כבישים052-828208404-993134104-9532853shula@k-r-eng.co.ilלא מעונינים לקבל הצעותק.ר. תכנון - תשתיות למופרוייקטים הנדסיים  - ריטה
יעוץ כבישיםshareef9@netvision.net.il טלפקס 054-426991004-6012782נצרת 16214, ת.ד 8750קראקרה פאדיה

שילוב הנדסת כבישים ותנועה
שד' בן גוריון 32 ת.ד 8504 

077-7090750/1077-7090752shiluv-l@012.net.ilחיפה 31084
יעוץ כבישים

יוסי שטרק
יפו 145 א', חיפה, ת.ד 9833 

04-855365504-8553654office@levyshtark.co.ilמיקוד 31098
יעוץ כבישים

יעוץ כבישים04-631335704-6311275e_loai@hotmail.comבשיר לואי

דלתות 

יעוץ כבישים

יועצי פיתוח מצויינות ארגונית



יעוץ כבישים 5443620266980998nr.roadseng@gmail.comת.ד 107 נצרת 1610002נ.ר הנדסה ותכנון
יעוץ כבישים04-820321048203211hmdy@hmdy.co.ilמים ביוב וניקוז (לא כבישים)דוד ילוז

יעוץ כבישים077-345-100604-6451006tsn.arthur@gmail.comטליסמן הנדסה בע"מ
יעוץ כבישיםnte@nte.co.il /amir@nte.co.il 03-654672103-6242490נתן תומר הנדסה- אן.טי.אי. בע"מ

יעוץ כבישים052-247579704-6470982mshamis@bezeqint.netרח' חרוד 7/54 נצרת עיליתמיכאל שמיס
יעוץ קרקע וביסוס050-9522742office@kalgo-eng.co.ilניר גוטסמןנ.ג קל-גו יעוץ קרקע וגיאוטכניקה בע"מ

office@hazzanb.comטירת הכרמל050-521689504-991769404-9816292ד"ר בסאם חזןחזן הנדסת ביסוס בע"מ
יעוץ קרקע וביסוס מבנים כבישים 

וגשרים

ronen@decker.co.ilתל אביב052-697981503-689390003-6883299רונן טופל - מנהל פיתוח עסקעדקר בנין והנדסה בע"מ
יעוץ קרקע וביסוס מבנים כבישים 

וגשרים

mhdi@zahav.net.ilסחנין052-246288904-674492404-6747957א.מ אבו ריא הנדסה מדידות ושמאות
יעוץ קרקע וביסוס מבנים כבישים 

וגשרים

04-991769404-9816292חזן הנדסת ביסוס בע"מ (ישראל קיבל פרופיל במייל)
היוזמה 2, פארק עסקים,בניין 

office@hazzanb.comשער העיר
יועץ קרקע

יועץ קרקע08-8697008rutytal@isotop.co.il   08-8697192רותי 054-2511671איזוטופ
יועץ קרקע077-2007672office@agasi-rimon.co.ilאגסי רימון

יועץ קרקע    - 03-5756517050-5234518office@zelio.co.ilז'ליו דיאמנדי
יועץ קרקע09-7424175050-5339312machta@machta.co.ilדניאל מכטה

office@klar.co.ilרח' בדרי 23 קרית אתא 050-533826204-840139704-840139828106ישראל קלר
יועץ קרקע

יועץ קרקע04-834065604-8340656arieh@mosdeidor.comאריה קליין
יועץ קרקעgmail.com@052-251388409-958265209-95118602513884דורון אשל

יועץ קרקעhazzanb@gmail.comרח' יהושפט 23 ת.ד. 308 עכו050-521689504-991769404-9816292באסם ד"ר ש. חזן
יועץ קרקע09-958943209-9574371avi@avi1.co.ilאברהם שני

יועץ קרקעoffice@blank-lehrer.co.ilהארד 7 ת"א 050-528478603-649600403-647617469710בלנק עמוס - לרר עדי

office@david-david.co.ilהמלך יהושפט 55 הרצליה פיתוח09-958880809-9555972ישי - 052-5992601דוד דוד
יועץ קרקע

052-734411109-799101809-7992275saji@g-handasa.comג'אבר סאג'יג. הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ
שירותי הנדסה: כבישים/ תנועה וניקוז

יעוץ להכנת מכרז לתיכונייםnoa@eba-law.co.ilנועה בן אריה עו"דאליס בן אריה עו"ד
יעוץ להכנת מכרז לתיכוניים052-880986zorik@hacham.co.ilזוריק ולדרחכ"ם ייעוץ מוניציפאלי

יעוץ להכנת מכרז לתיכוניים077-3209331eti@optm.co.ilאתי הראלאופטימיום
יעוץ להכנת מכרז לתיכוניים08-8658504ron@fishmancpa.co.ilרון פישמן רו"ח

azc 052-3864573אייל צדוק יועציםinfo@ezc.co.ilיעוץ להכנת מכרז לתיכוניים

IPI - עידו מטיס
052-8371132, 054-

itay.i@ipi.co.il  רח' הברזלת 8 א.ת. צור יגאל09-749577709-7496777 8095724
ספירות תנועה

ספירות תנועהdel@del.co.ilרח' היוזמה 3 טירת הכרמל050-521394504-855911104-8577365ד.א.ל
ספירות תנועהyenon@yenon.co.ilרח' היוזמה 10 טירת הכרמל054-433011204-856900004-8569010יוסף ינון

04-655230404-6560870ח.פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ
רח' תאופיק זיאד 46 ת.ד. 

50204fahoum@kfahoum.co.il נצרת 16100
ספירות תנועה

ספירות תנועה09-835035509-8855050info@civileng.co.ilרול" הנדסה דרכים ותחבורה"
ספירות תנועהeli@tnua.co.ilת.ד. 9968 ר"ג03-612833303-6128555א.ג. סקרים בע"מ

ספירות תנועה170050150002-6514687office@shiran.co.ilשירן סקרים

03-765955903-7659630דיאלוג יעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ
רח' הברזל 34 רמת החייל ת"א 

69710skeren@amanet.co.il
ספירות תנועה

ספירות תנועהרח' המסגר 55 ת"א03-565232303-5652300מרטנס הופמן יועצים
ספירות תנועה08-9265551072-2346025reebak@smile.net.ilשוקי ריבקריבק - שינויים בהרגלי התנועה
NTE בית הלל 20 ת"א 03-624249903-624249067017נתן תומר הנדסה בע"מnte@nte.co.ilספירות תנועה

lmd.shaked@gmail.comטירת כרמל050-5744158077-418007804-8574440עדנהלמד שקד בע"מ

שירותי ניהול תכנון כבישים ותנועה , 
אדריכלות נוף , תכנון שילוט ,תכנון 

תשתיות חשמל ותקשורת

052-899167404-8360542שיריא.ד. שירי ברלב ינון
a.d.shiribarlev@gmail.com
shiri@barlev-yenon.com

תכנון תנועה וכבישים (פיזי)

התקנה ותחזוקת כבישים ומדרכות054-525352409-881183909-9512215moni@hayozer.co.ilמוניהיוצר - סדנא לשילוט בע"מ
התקנה ותחזוקת כבישים ומדרכותzionizchak@gmail.comכפר גדעון 17, מיקוד 053-6555955077-5060726077-506072619310ציון יצחקא.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

התקנה ותחזוקת כבישים ומדרכותshlomo@saaltd.co.ilעמק חפר054-333377704-634411104-6344999שלמהחשמל ותקשורת

רישום תצרים50-563909604-640134404-6401344shevah23@gmail.comאיתי שבח
רישום תצריםgmail.com@5799472335420397702039770אורנה בוחבוט

רישום תצרים04-652637304-6527750haim@gorenlaw.co.ilחיים גורן
רישום תצרים03-560526703-5605346abhakim31@gmail.comמ.מ.ר.ט - אברהם חכים

רישום תצרים04-9533841irit_gil@netvision.net.il 054-445446804-9837751אירית גיל
רישום תצרים09-7675743King.gd@gmail.com 052-3213568עו"ד מיכל קינג 

רישום תצרים 050-6817000774311253sigalgal12@walla.comסיגלית כהן 

ספירות תנועה

מתכנני כבישים ותנועה

רישום תצרים



רישום תצרים050-933389804-858035504-8580355zvika@hetz-hazafon.co.ilחץ הצפון 
רישום תצריםdsussan@gmail.comדוד סוסן 

רישום תצרים054-649245204-6564881kb1071@gmail.comבשארה חמיס 
רישום תצרים058-5288188os.landplan@gmail.comאורית שוורץ

רישום תצרים04-6248402dv.law16@gmail.comעו"ד דרי יניב  

מתכנני רמזוריםisrael@grdel.co.ilהומלץ ע"י עופר סלעי*- כולל גיאומטריה8559111ישראל רשטניק- גרונר דאל
מתכנני רמזוריםefrat@eliabs.comהומלץ ע"י עופר סלעי8100085אליה בן שבת

מתכנני רמזורים054-778845404-652763604-6597307rgm@rgm.co.ilאינג' ותד מוואפקר.ג.מ. גיאודזיה והנדסה בע"מ
מתכנני רמזוריםyarone@ye-eng.co.ilכולל גיאומטריה08-931818408-9318338ירון עברון הנדסה בע"מ
מתכנני רמזורים04-862203204-8622031office@decker.co.ilדקר בנין והנדסה בע"מ

מתכנני רמזורים073-2370301073-2370360eshet@eshet-eng.comעשת הנדסה בע"מ
מתכנני רמזורים052-7708770

מתכנני רמזורים04-856900004-8569010yenon@yenon.co.ilרונה ינון
מתכנני רמזורים04-6488803/404-6488805mail@betaeng.netב.ט.ה בר-טל הנדסה

מתכנני רמזורים09-835035509-8855050info@civileng.co.ilרול" הנדסה דרכים ותחבורה"
מתכנני רמזורים03-562591903-5625918mazkirut@matan-eng.co.ilמ.ת.ן. - מערכות תעבורה 97 בע"מ

מתכנני רמזורים03-636644403-6366440del@del.co.ilד.א.ל. הנדסה (2004) בע"מ 
מתכנני רמזורים02-652109902-6540899צופיה הנדסה בע"מ

מתכנני רמזורים04-868111104-8681112ha-office@amymetom.co.ilאמי - מהנדסים יועצים בע"מ
מתכנני רמזורים03-755444403-7554433dgsh@dgsh.co.ilדגש הנדסה

מתכנני רמזורים04-655230404-6560870fahoum@kfahoum.co.ilח.פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ
מתכנני רמזורים04-6554859050-2008803לידי איאד
מתכנני רמזורים6396772050-5347162perieng-1@bezeqint.netנתן פרי

מתכנני גרמושקות052-3833377israelidan.moshe@gmail.comישראל מידן
מתכנני גרמושקות050-6688441erezy1978@walla.comארז יעקב
מתכנני גרמושקות052-2664107yossi12950@walla.comיוסי נעמן
מתכנני גרמושקות050-21010106766301izar5@bezeqint.netליאת אבו
מתכנני גרמושקות50-819933804-6896458inbar71@bezeqint.netענבר לוי
מתכנני גרמושקות052-6588857veronika.arch@gmail.comורוניקה

כמאים03-619367003-5707777meirgri@zahav.net.ilמאיר גרינברג 
כמאים 04-8221553office@hochma-eng.comי. חוכמה 

כמאים054-4899978Ilan@kidan.orgאילן דונסקי
כמאים03-5363391office@gamzo-eng.co.ilקובי גמזו

כמאים050-549406704-9930130ariela.barak@gmail.comאריאלה ברק
כמאים052-4707844uri.eng@gmail.comאורי רון 

שיקום נזקי שריפה04-9531779yakiyes@netvision.net.ilיקיקלין קיר
שיקום נזקי שריפה052-5478787amir@pitaron.bizאמירפתרון בע"מ

שיקום נזקי שריפה052-2648703morcom1996@walla.comערןמור שיקום נזקים
שיקום נזקי שריפה052-3676617tzafon@il.belfor.comיניבבלפור ישראל

שיקום נזקי שריפה052-4626688magen@mifram.comעופרמפרם

הצטיידות קוד ורובוטיקה052-292886003-6491202avi@itec.co.ilאבי רפפורטאיטק
הצטיידות קוד ורובוטיקה052-2594468rvais@robotec.co.il;rvais@intelitek.comרחל ויסרובוטק

saklad 054-5755738מאור אלוןסקלדmaor@saklab.comהצטיידות קוד ורובוטיקה
רובוטיקה04-8576667info.rubins@gmail.comחברת רובינשטיין

רובוטיקה09-899289909-7741544info@interlab.co.ilכרמי אינטרלב בע"מ
רובוטיקה058-7187133info@robotix.co.ilנגהחברת רובוטקס

תחזוקת דף פייסבוק ברוסיתkirarr@walla.com 054-7247707קליק אחד לקנייה
תחזוקת דף פייסבוק ברוסית054-644770524vladi@gmail.comא 4 השקעות בע"מ
תחזוקת דף פייסבוק ברוסיתoffice@atarix.co.il 04-8727969גבעם אתריקס בע"מ

אגרנום08-9365873shelef-o@inter.net.ilשלפ מעבדה חקלאית
אגרונום04-6020604office@middot.co.ilמידות ומעשי נוף

אגרונום054-4550882aharon.berger@gmail.comאהרון ברגר אהרון ברגר 
אגרונום050-4239584oritrees@gmail.comאורי אייגנר אורי אייגנר אגרונום 

אגרונום054-3507047oded@gayabagan.co.ilעודד ברוייאר גיאה בגן בע"מ 
אגרונום079-5599799gonen@trees.co.ilשבתי גונן

כמאי03-619367003-5707777meirgri@zahav.net.ilמאיר גרינברג 
כמאי050-884641603-6233728oshrat_b@abt.co.ilאשרת בראון 

כמאי 04-8221553office@hochma-eng.comי. חוכמה 
כמאי054-4899978Ilan@kidan.orgאילן דונסקי

מתכנני גרמושקות

כמאים 

שיקום נזקי שריפה

תחזוקת דף פייסבוק ברוסית

מתכנני רמוזורים



כמאי03-5363391office@gamzo-eng.co.ilקובי גמזו
כמאי050-549406704-9930130ariela.barak@gmail.comאריאלה ברק

כמאי052-4707844uri.eng@gmail.comאורי רון 

הכנת תכנית אב04-8570348viaoffice@viaplan.co.ilתכנון חברה וסביבה
הכנת תכנית אב03-7682222riki@geokg.comריקיקבוצת גיאוקרטוגרפיה

הכנת תכנית אב052-3633477noa@urbanics.co.ilנועה תמריאורבניקס

תיווך דירות052-2974901Talya.arieli@gmail.comרועי בר
תיווך דירותAfula@anglo-saxon.co.il אנגלו

תיווך דירות050-9909123Lirongolan555@gmail.comלירון גולן
תיווך דירות050-5369699Nadlanafula@walla.comדודי יצחק
תיווך דירות052-3000940Shirliaz@walla.co.ilעמי אזולאי

תיווך דירות052-6833184squeez87@gmail.comיוסירימקס - צוות לופו
תיווך דירות ונכסים050-8388128salamehy@zahav.net.ilיוסייוסי ואיריס סלמה בע"מ

רכישת כלים חד פעמיים052-6506443iq20023@gmail.comאריאלסופר סטוק
רכישת כלים חד פעמיים052-680660504-8573560rivkaeshtu@gmail.comרבקה מקס סטוק

רכישת כלים חד פעמיים04-6527896orlys@orbasviva.co.ilסרוסי סטורס עפולה
רכישת כלים חד פעמייםgabyz101@walla.co.il 052-756589904-6599773גבי פאר פפיסמדובאימפריה של מתנות

רכישת כלים חד פעמיים052-6980950mesibalend@gmail.comיובלמסיבלנד
רכישת כלים חד פעמייםYakir02029829@gmail.com 054-2227497יקיריקיר אטיאס

רכישת כלים חד פעמייםetiam@graf.co.il; betzalelbr@graf.co.il 052-433527004-6734734בצלאלגרפיטי
רכישת כלים חד פעמיים050-7572920Zolpeami21@gmail.comענבלזול פעמי

גלעדאלור שיווק
04-6522446אבי 054-9933620

Gilad1511@gmail.com;alluremarketing2017@g
 mail.com

רכישת כלים חד פעמיים

רכישת כלים חד פעמיים04-6796996Multiserv58@gmail.comמולטי סרוויס

חברה לביצוע סקרים052-272520303-613341103-6162573smithe@netvision.net.ilרפי סמיתמכון סמית
חברה לביצוע סקרים052-2650545tamnon@amanet.co.ilטימר אמנון דיאלוג יועץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ 

050-5386171פרופ' יצחק כץמכון מאגר מוחות
03-3014189, 03-

572600003-6168579ytzhak@mochot.co.il
חברה לביצוע סקרים

חברה לביצוע סקרים050-8577888info@direct-polls.com;tzurish@gmail.comצוריאל שרוןדיירקט פולס
חברה לביצוע סקרים052-583857303-7659559skeren@amanet.co.ilסימה אהרוניקמיל פוקס / דיאלוג

ליווי מקצועי בתחום החירום053-3378807nmsh6856@gmail.comשלמה בוימייסטר
ליווי מקצועי בתחום החירום053-8555863yoel@even-eytana.comיואל אבן שושן

ליווי מקצועי בתחום החירום054-4293935erez@dtec.co.ilארז דנון

drivall office@drivall.appעמדת ניפוח ותיקון אופניים
עמדת ניפוח ותיקון אופנייםinfo@chanofan.comחן אופן בע"מ 
  All Bikeshello@allbikes.co.ilעמדת ניפוח ותיקון אופניים

ליווי מקצועי בתחום החירום

עמדת ניפוח ותיקון אופניים

כלים חד פעמיים 

חברות לביצוע סקרים


