שם החברה  /ספק
ד.פ .המרכז לשילוט ישראלי  /דרך חדשה בתנועה
גרפ טרפיק
אביב סוכנויות
אפי 4/ 4
בני רימון
א.ג.מ דן
ee911
אביב סוכנויות
אוקלנד עסקים בע"מ
גרר מטרו
חבשי
קבוצת נתי
גרר דודו בצפון

איש קשר
ציפי
שלו רגב
יוסי
אפי
דן
יהודית  /אייל
אביב 052-3240100
אמג'ד אבו קנדיל
חבשי

טלפון נייד
ארז 053-7335412
050-7894894
052-4772121
050-5260353
09-8851213
054-2440334
053-7777911
חיים 052-4772121
050-8670956
04-6936786
050-9555230

טלפון במשרד
לירון 050-5861889
04-8201135

09-8865610
09-8348288
02-5906222

04-6936786

גרירת משאית
04-6424002
04-6426191
04-6801439
04-6469799
04-6594446
04-6553801

04-65560059

04-6553801

*8808

אילוז גרר נהריה
גרר אבו רמזי נצרת

פאדחי

050-5242242
יחיאל אילוז -050 -
 /5201500מור אילוז -
050-5330366
050-5473090

פי.אס.פי מכונות  2000בע"מ

אורן ספיר

050-6700399

מס' פקס
1533-9011684
04-8201137
04-6424002

שונות

כתובת אימייל
zipi@neway1.co.il
graphtra@netvision.net.il
galia@avivmotor.co.il
4x4efi@gmail.com
sales@rimon1.com
eldad@agm-dan.com
info@ee911.co.il

מהות העבודה
עגלת חץ גדרות
עגלת חץ
עגלת חץ
עגלת נגררת
נגרר
נגרר
אביזרים לרכבים ונידות

galia@avivmotor.co.il
oklandaskeem@gmail.com
לפקסס בנוסף metro_grar@walla.com
בפקס
moked@natid.co.il
פקס

גרירת רכבים ומשאית
גרירת רכבים ומשאית
גרירת רכבים ומשאית
גרירת רכבים ומשאית
גרירת רכבים ומשאית
גרירת רכבים ומשאית
גרירת רכבים ומשאית

moreiluz85@gmail.com
בפקס
grr.ishimoto@gmail.com

גרירת רכבים ומשאית
גרירה וחילוץ רכבים משאיות
טרקטורים וכלי צמ"ה

מפיקים
אילן הרוש
בבר איפרגן
סאונד רבולושיין
שאשו משה
דני ריקון
קבלו מאיר
אריאל וייס
צחי סדרינה
יונתן
גיא הלנברג
יוגב דהן
זזים ברשת בע"מ
קבוצת יבנה שעונים
תכשיטי משיח עפולה
תכשיטי שאולי עפולה
תכשיטי דניאל עפולה
תכשיטי נוימן עפולה

זהר ברג

050-5411422
052-66632828
052-8645185
054-7373395
054-6664677
054-4599277
054-2580056
054-4222674
054-7967967
054-4740798
054-7370194
050-2027700

נדב עמיר

050-6998322

וואסים
משה
דני

08-6335880

04-6597722
04-6405533

04-6594424
077-4447976

04-6590557
04-6426131
04-6521666
04-6590825

עופר גורן
ישי מאיר
החידון והחוויה
חן התנ"ך

יואב שלוסברג
נריה פנחס

הורן את ליבוביץ

עפולה

08-8548669
077-5342116
04-6521666
04-6403133

הסעות
6597504

גיא

050-8272222

6527333

חנניה פרץ

זהר 050-7749033

שמעון 050-5748205

6523419

6528928

ע .תמר טורס
סתיו דורון הסעות

חמודי
דורון קפלר

052-4595340
052-4499807

04-6765465

04-6760608
חדרה

חברת ציר הסעות ותיור בע"מ

חיים

050-3062001

סאלי רוח  -הסעים והובלות בע"מ
סופר בוס

רוני

050-7257874

אשת טורס

יוסי ארווס 050-5401770

תמי בן אברהם

דקה 90
ציר חוויות בע"מ
אגד תיור
קל שירותי נופש

תמי נבון
שמעון גב
רוני
פליקס סיניצה

052-4455175
054-6859010
054-6620748
050-3745886

יש אוטובוס  60מקומות
יש אוטובוס  60מקומות +
מידיבוס
יש אוטובוס  60מקומות +
מידיבוס
מיניבוס  +מעלון

yaalla4@walla.com
beber_e@hotmail.com
art-revolution-ltd@hotmail.com
shashom@zahav.net.il
dankol2@walla.co.il
meyersound2008@gmail.com
rbellspro@gmail.com
4222674@gmail.com
jonathan@speedyproductions.net
guyelem@gmail.com
yogevsound@gmail.com
berg.hagbara@gmail.com

מפיקים
מפיקים
מפיקים
מפיקים
מפיקים
מפיקים
מפיקים
מפיקים
מפיקים
מפיקים
מפיקים
מפיקים

nadava@kv-yavne.co.il
פקס
mayaeli8@gmail.com
פקס
Avi_noiman@walla.com

חנות שעונים ותכשיטים
חנות שעונים ותכשיטים
חנות שעונים ותכשיטים
חנות שעונים ותכשיטים
חנות שעונים ותכשיטים

gorenofer1@gmail.com
yishaymeir@gmail.com
info@hidonim.com
neri@netvision.net.il

הפקת חידון תנ"ך עירוני
הפקת חידון תנ"ך עירוני
הפקת חידון תנ"ך עירוני
הפקת חידון תנ"ך עירוני

res@hl-tours.co.il
hanp24@gmail.com
tamartours1999@gmail.com
doronhasat2@gmail.com

הסעות ) 60מקומות (
הסעות ) 60מקומות (
הסעות ) 60מקומות (
הסעות ) 60מקומות (
אוטובוס  50/60מקומות ,מידיבוס 30
מקומות ,מיניבוס  20מקומות ,אוטובוס
ציבורי זעיר עד  16מקומות ,מונית,
מעלונים והסעות לבעלי צרכים

haim@tzir.co.il

04-8597070
073-2446252
03-7771399
073-3909045
שלוחה 296
03-9203900

04-6925889
073-3271399
03-7604016

salyeseim@gmail.com;rave102030@gmail.com
roni.tako@superbus.co.il
Yossi.Arwas@eshet.com;Tami.BA@eshettours.co.il
tamar-n@daka90.co.il
geves65@gmail.com
ronib@eggedtours.co.il
filix1111@gmail.com

הסעות
הסעות
הסעות
הסעות
הסעות
הסעות
הסעות

חברת גיל 4x4

רחל יונאי
סדרן יזהר גרמה -050
3604164
ינקי
זידאן אליאס מנהל
איציק
טבריה

סיורים בעמק
א .קרן פסגות
ג'אד אליאס הסעות
גלגלי טבריה
בון תור
יצחק סורקה
המסיע
הסעות אבנר
גלגלי עפולה
ארז הסעות
ירון
הנוחות הרגשית
אמנון

מירי
אבנר
שמעון רווח
ארז
ירון
אנדריי מוליבוג
אמנון

054-4414803
פאוזי 050-5346539
המנהל
אדוה 052-8691114
052-5756666
050-9977222
רונן
050-5303191

04-8490204

04-8490204

04-9593336
04-8424771
04-6418433

04-9593335

04-3730730
6590447
04-6527555
04-8597070
077-5153010

04-6519111
04-6247278
04-6401878
6521755
04-6590301
04-6421999
04-6537349
04-6528928

050-5259876
050-6500325
052-8349301
050-7749033
052-2540010
052-2415177

גל054-6101331-

אורטל תיירות

מירי כהן

052-6202200

04-6661555

04-8200183

אשת טורס
א .קרן פסגות

יוסי ארווס 050-5401770
ינקי

תמי בן אברהם
אדוה 052-8691114

דקה 90
ציר חוויות בע"מ
אגד תיור
קל שירותי נופש
חברת גיל 4x4
אדרנלין בשטח
תומר לפיד פעילויות שטח וגיבוש
אתגרים
מעברים
לצפון – אטרקציות בצפון
ניר דוד
מסע באיזי  -מושב שאר ישוב

תמי נבון
שמעון גב
רוני
פליקס סיניצה
רחל יונאי

052-4455175
054-6859010
054-6620748
050-3745886
054-4414803

03-7771399
04-8424771
073-3909045
שלוחה 296

073-3271399

תומר
שגיא
עדי

054-4361048
04-9895030

נטע/מאור

052-6904440

בונוס קארד
טוק טוק-הפקות
מסע באיזי  -מושב שאר ישוב
גיא שטולץ

נתן
נטע/מאור
גיא

054-9489882
052-6904440
052-9256327

מ.ד.א מגן דוד אדום

יוסי פחימה

052-3696415

מסלולים

שרי

הום סנטר
ארכה תקשורת בע"מ
שאוליאן סחר ושרותי חשמל
הקונטיינר חברת זק"ש
א.ר תעשיות מיגון אש
סופר סאן מוצרי אלקטרטניקה
שאוליאן סחר ושרותי חשמל
צחר חשמל בע"מ

אולגה
אורי אהרוני
עופרה סרוסי
רן פיינה 054-9722929
מתי בורשטיין
קוקי 054-3232375
עופרה סרוסי
דורון יעקב
רונן זינגר סמנכ"ל מכירות
0542355576
דוד 052-2446364
רועי
חיים
שרון
בן
יהודית
רונית
מירב
שי מנכ"ל
רוית
ניר
דנה 054-3450713
אורנה בקשי
יוני ליבוביץ

וואי-טק ytek
ביג אלקטריק  /אלקטרו קובי
אלקטרה מוצרי צריכה
אהרון חיים
אקטיבי
אלידור 2000
ש .פבוריטה סחר ושיווק בני ברק
קצב חיפה
גסטרו ליין בע"מ רמת השרון
עמיר צבר רשל"צ
צוקר על השולחן ובמטבח נשר
ריבלין בע"מ ת"א
קונטיינר
בקשי שיווק
עולם הקולנוע עפולה

054-5398032
054-2299108
עלאי 052-6566300
050-5557829
יגאל 050-9123005

שי זריהן 052-6387118
054-2541121
052-7467886
054-5961560
054-2467922

gil@gil4on4.co.il
מידיבוס
קריות
כפר כנא

מונית
מונית
מיניבוס
כפר יחזקאל 18129
מונית
מונית

קריות
03-7604016

03-9203900
04-8490204
1700-50-56-50
03-9072710
04-9895035
04-6764076
04-6488525
04-6904440
04-6559950 / 039411253

04-8490204
office@600.co.il
sagi@etgarim1.co.il
קיבוץ רמות מנשה

04-6817262

04-6904440

04-6817262
09-8656763

04-8201610

04-8201612
מוצרי חשמל

faze1@013net.net
akeren@hasaot.co.il
jad-tours@bezeqint.net
galgale6731145@gmail.com
maayans@bontour.co.il

isarbh@lazafon.co.il
shivuk1@nirdavid.org
mbez12@gmail.com

hamesia1@netvision.net.il
AVNER2000@BEZEQINT.NET
rave102030@gmail.com
erez@erezhasaot.co.il
בפקס
emocomfort@yahoo.com
gal.or-yosef@scailex.com
miricohen@ortaltour.co.il
Yossi.Arwas@eshet.com;Tami.BA@eshettours.co.il
akeren@hasaot.co.il
tamar-n@daka90.co.il
geves65@gmail.com
ronib@eggedtours.co.il
filix1111@gmail.com
gil@gil4on4.co.il
office@600.co.il
tlapid1@gmail.com
sagi@etgarim1.co.il
adi@mavarim.co.il
isarbh@lazafon.co.il
shivuk1@nirdavid.org
mbez12@gmail.com
fancard2015@yahoo.co.il
tooktook.pro@gmail.com
mbez12@gmail.com
guyshtolz@gmail.com
YosiP@mda.org.il

073-2020716
09-7409835/6

073-2020717
09-7409822

077-7151000
04-6594005
אדיר
04-8626204

077-5171002
077-5588835
09-7409835
04-8669641

04-8733769

רגבה

074-7576737
03-9633015
04-6523797

04-6401245
03-9530764
077-2110069

08-9480000
03-6187515
04-8424499
03-5494411
03-6507500
04-8202025
03-7280999

08-9366678

תל אביב

רן 054-9722929
050-7432685
04-6735894

office@maslulim.biz

uria@erco.co.il
הרצליה

ביניין עטרת עפולה

מתחם רמי לוי
ראשון לציון
עפולה

iski21@homecenter.co.il
uria@erco.co.il
ofra@shaoulian.co.il
sales.hacontainer@gmail.com
mati@migun102.com
sunzxcv@walla.com
ofra@shaoulian.co.il
sales@zahar-elc.co.il
ronen@ytek.co.il;shay@ytek.co.il
davidavistris2@gmail.com
rmachiuf@ecp.co.il
haim.aharon@hotmail.com
sharon@activy.co.il
elidor@015.net.il
iuditfavorita@gmail.com
kitchens2@kzb.co.il
info@gastroline.co.il
shai@amir-tzabar.co.il
ravit@zucker.co.il
nir@rivlin.co.il
sales.hacontainer@gmail.com
bakshi@orange.net.il
begin@elkol.com

הסעות
הסעות
הסעות
הסעות
הסעות
הסעות
הסעות  +מונית
הסעות  +מונית
הסעות  +מונית
הסעות מונית
שירותי הסעות
מונית
מונית
מונית
תיירות ,טיולים וימי גיבוש
טיולים ,ימי גיבוש בארץ ובחו"ל
טיולים ,ימי גיבוש
טיולים ,ימי גיבוש
טיולים ,ימי גיבוש
טיולים ,ימי גיבוש
טיולים ,ימי גיבוש
טיולים ,ימי גיבוש
ימיי גיבוש
ימיי גיבוש
ימיי גיבוש
ימיי גיבוש
ימיי גיבוש
ימיי גיבוש
ימיי גיבוש
ימיי גיבוש
ימיי גיבוש
ימיי גיבוש
ימיי גיבוש
חובש  /מע"ר לטיולים
חובש  /מע"ר לטיולים פעיולת לטיולים

מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל ביתיים
ציוד חשמל

אלידור 2000
ראש חשמל חיפה והצפון בע"מ
או מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ
פון הצפון מעבדה סלולרית
עמית למשרד  -נטלי אלקובי

בן
ארז גדליה
דוד רחמים
אילן אלקובי

054-2467922
052-2588798
052-7500236
04-6272574
052-2176716

08-9480000
04-8215377
1-700-706-963
04-6750678

08-9366678
04-8215515
02-5333193
153-4627254
04-6750678
כיול מכשיר מדידת קרינה

המכון לחקר הכשל
רונאר מערכות מדידה בע"מ
שקילה ייצור בע"מ
איזוטופ בע"מ

09-7966966
072-328-1666
04-6274411
08-8697000

אלקטרה -שמוליק
קור טוב
י.ב.י.ר  1995בע"מ
אנרגיה קירור
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
עמית תשתיות
ד.ו שילה בע"מ

050-5251214
04-6402727

6480017

04-6527655

04-6403062

04-8581990

04-8576888

052-2475736
6527681
053-2740441

077-4066604
6591113

הגפן  ,26מבשרת ציון

elidor@015.net.il
erezg@ras1.co.il
david@o-me.co.il
PHONE.HAZAFON@GMAIL.COM
e.lan.alko.b@gmail.com
info@ifaisrael.com
info@ronar.co.il
sales@shkila.com
isotop@isotop.co.il

09-7464401
04-6274433
08-8697007

ציוד חשמל
ציוד חשמל
אספקת ציוד חשמל
אלקטרוניקה
אספקת מוצרי חשמל ביתיים
כיול מכשיר מדידת קרינה
כיול מכשיר מדידת קרינה
כיול מכשיר מדידת קרינה
כיול מכשיר מדידת קרינה

קבלני מיזוג אויר
חיים ברקוביץ

052-2846045

יאיר
עמית
דוד ונונו

054-3538188
050-5958796
054-9847774

e8879@walla.com
yairswisa@gmail.com

אופק -אבישי ארג'ואן
יוספי הנדסה בע"מ
מוטי אסרף ARV
תדיראן
שרות הוגן
דקל
טורנדו מוצרי צריכה בע"מ
אלקטרה בע"מ
אלקטרה בע"מ
א.ח.חאלד לבנייה בע"מ
צ.מ.ב .הנדסת מיזוג אויר בע"מ

מיכאל אמסלם
מיטל אזולאי
אלי
אגבאריה חאלד
צביקה

052-4644647
052-6906771
054-2540209
050-5727407
052-3220444

08-9339357
צביקה 054-2540036
04-6110206
04-9535754

04-8426961
04-6378643
04-9535756

שון רון בע"מ
שובל שמי יזמות ובנייה

שגיא שחורי
שובל

052-2523917
050-3311026

03-9220404
077-4323803

03-9221060
04-6293126

תדיראן גרופ
צ.מ.ב הנדסת מיזוג אוויר
אופק מערכות
אלקטרה מוצרי צריכה
דידי מערכות ופיקוח
א.א .מהנדסים ויועצים
אופק מזגנים עפולה
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
ענק הקירור יעקב כהן ובניו מזגנים
עוצמת המיזוג

מורן המזכירה 054-6923112
צביקה
אלעד אופק
ליזה עפג'ין
כפיר דידי
אבשלום אליהו
אבישי
יאיר
אלון
ניסים כהן

זאב קגן 050-5218693
052-3220444
054-7669112
050-2028612
050-2440220
052-2850265
052-2475736
054-3538188
050-7605430
050-6556901

03-9283391
04-9535754

04-8441301
04-9535756

04-8739070/1
072-3257651

04-8739050
077-7997995

04-6726747

04-6723975

דפוס כוכבי
קשרים שרה אהרוני
דפוס אחר

אבנר כוכבי
שרה אהרוני
חגי רודיטי

054-8082132
050-5510988

דפוס שרותי הגליל
דפוס מהיר
ה.י .העתקות ישראל בע"מ
יניב סויסה
אל אם פרסום
אריה מבט לצפון
דפוס שילת
דפוס עמק יזרעאל
דוד צימר בע"מ
מידפס
אלידור 2000
אמקה ביט ) (2002בע"מ
דפוס שלומי
בני שגיא
טופ פרינט תעשיות דפוס בע"מ
רוסלן פתרונות סלולר בע"מ
בית נילי מדיה
פרטנר הפקות

אור 050-3203246
שלמה
מיכל
יניב
לוקס
אריה אברהם
שמוליק
קרן הירשברג
גיל
חיים
בן
דן רוזנטל
שלומי
חנוך דקר

052-2535591
ישראל
שמוליק

054-7796352
052-60002299

04-8422020
04-8145415

ערן הבן של חיים 052 -8486667
רח' העליה  48עפולה

04-8218314
04-8407020
04-8145414
03-9011200
אינשטיין  ,17נס ציונה
חיפה
נשר
רח' המפלסים  12ת.ד 10083
פתח תקוה
זכרון יעקב

נשר
ח.פ 520039975
נשר
עפולה
yairswisa@gmail.com
מייל של אשתו
טבריה

liorf@electra.co.il
kortov@gmail.com
e8879@walla.com
energi@bezeqint.net
yairswisa@gmail.com
amitdidi932@gmail.com
d.v.shila@gmail.com
arjuan@smile.net.il
yosefehandasa@gmail.com
motias23@gmail.com
israelG@tadiran-group.co.il
shmulik@sh100.co.il
cherryg@dekel.co.il
michaela@tornado-ltd.com
meitala@electra.co.il
zron@ecp.co.il
khaled4build@gmail.com
iris49@bezeqint.net
office@shonron.co.il
shemi@yazamoot.co.il
tadiran-group.co.il
bargal2@netnison.net.il
admin.cf@gmail.com
lizaa@ecp.co.il
kfirdidi@gmail.com
avshalom@a-avshalom.com
arjuan@smile.net.il
yairswisa@gmail.com
sagit@lavido.com
anakt@bezeqint.net

קבלני מיזוג אויר
קבלני מיזוג אויר
קבלני מיזוג אויר
קבלני מיזוג אויר
קבלני מיזוג אויר
קבלני מיזוג אויר
קבלני מיזוג אויר
קבלני מיזוג אויר
קבלני מיזוג אויר
קבלני מיזוג אויר
מיזוג אויר
מיזוג אויר
מיזוג אויר
מזגנים ומיזוג אוויר
מזגנים ומיזוג אוויר
מזגנים ומיזוג אוויר
מזגנים ומיזוג אוויר
מזגנים ומיזוג אוויר
מזגנים ומיזוג אוויר
מזגנים ומיזוג אוויר
מזגנים ומיזוג אוויר
מזגנים ומיזוג אוויר
מזגנים ומיזוג אויר מרכזי
מזגנים ומיזוג אויר מרכזי
מזגנים ומיזוג אויר מרכזי
חשמל מזגנים ומיזוג אוויר
פירוק והרכבת מזגנים
פירוק והרכבת מזגנים
פירוק והרכבת מזגנים
פירוק והרכבת מזגנים

דפוס ופרסום

יעל  /נתנאל -073
2342501/2
054-7736733
054-4826780
054-9480855
052-2690416
052-2415884
050-7444337
502351415
054-2467922
052-4261001
050-5540084
050-3166690
050-6862474

איגור

050-4372308

04-6421523
6424455
04-6404808

04-6421523
6420363
04-6404808

04-6420333
04-6476070

04-64201810

pikoc1@gmail.com
sksharim@gmail.com
4863366@gmail.com
אבי רותם 050-3203205
ח"פ 513097782

6421146
6404375
04-6522131
03-7518686

6590540
6404375
04-6530519
03-7519911

08-9480000
073-2880011
04-6444101

08-9366678
073-2880022
04-6444110

04-6111625
04-6272574
03-5610283

04-6111623
153-46272574
153-3-6567777

הגפן  ,26מבשרת ציון

galils13@gmail.com
cdmp888@gmail.com
michal@hisrael.co.il
yanevents@gmail.com
colours24@gmail.com
6421146@gmail.com
shilatva@walla.com
keren@jezreel.co.il
tsamirad@zahav.net.il
''evgenia@midpas.co.il
elidor@015.net.il
dan@kolmus.co.il
shlomi0084@gmail.com
b_digi@netvision.net.il
lea@top-print.co.il
boris.bord1@gmail.com
beitnelly@gmail.com
partner_afakot@yahoo.com

דפוס ופרסום
דפוס ופרסום
דפוס ופרסום
דפוס ופרסום
דפוס ופרסום
דפוס ופרסום
דפוס ופרסום
דפוס ופרסום
דפוס ופרסום
דפוס ופרסום
דפוס ופרסום
דפוס ופרסום
דפוס ופרסום
דפוס
דפוס
דפוס
דפוס
דפוס
דפוס
דפוס
דפוס

שמחונים ש"י בע"מ

טובה

ליזרד דיזיין
פתרונות דיגיטל NG STUDIO-
ג.ד .העתקות
דיגיטל גרפיטי

נווה
דודו

054-9273090
פבל  / 054-7831551ליז
054-6592988
054-7942040
052-5055565

פטריסיה זונשיין
תמי
אוהד
אלי
איציק
ערן שרון
אבינועם
רפי
תומר

052-6553750
054-6690254
050-4600591
054-4740320
050-5795112
054-9980778
052-6386390
054-2204524

אסף ירמי
ישראל גופמן
ערן שרון
שרון עובד
כוכב חפיף
יואב 050-7849393

058-5052288
050-7871183
054-9980778
054-6372123
053-2060020
03-6828889

גלית זר בסון 052-2313856
צילי בלקינד
בשמת 052-8655545

073-2315824
050-3333017

לטינוגרף
א.ד .הפצות ועיטוף
סטילס אוהד סבג
אלי דנגור
איציק המדליק
ביל שירט בע"מ
אבינועם א.א לספורטאים ולעובדים
דגל ושלט בע"מ
אחזקות  1987בע"מ CDI
קרייזי בלון
ענבר דפוס משי בע"מ
סטודיו גופמן בע"מישראל גופמן
ביל שירט בע"מ
GM KESHET
שי שיווק מתנות ומוצרי פרסום
צחובוי
קשרים פלוס
זיו האפט לסאיזמור בע"מ
בשמת איזנפלד ניראון
צחי
אימפריה של מתנות
שבו ארט עפולה
שוגון
קנקונה
בן יעקב הדבקות והטבעות
צחובוי
מיכל נגרין
מ.ת.ד כרדן
אינטרניים בע"מ

גבי פאר פפיסמדוב
יאיר שבו
אביבית
רינת פחימה 052-4643732
אסף בן יעקב
יואב
נתי
תרצה
אלה ספקטור

054-6543334
052-7565899
050-5234368
054-5810137
נטלי 050-6335897
054-7720142
050-7849393
054-2818055
052-4573433
052-4203762

ח"פ 513911958

053-9093109
077-8181-771
03-6181211

077-8181-992
03-6181186

073-2224110
04-8709862
04-6528041

153-526553750
03-9190243
04-6526230
15346528041

052-4781883

072-2740832

03-6482337
04-9983121
03-9248883
04-6945788
03-7711141
052-4781883
077-6001626

03-5488664
04-9983124
03-9248882
04-6945788
15316201361
072-2740832
153-2-6509050

ת.ד  4494נצרת עילית 1753303
פתח תקווה
עפולה

אבא הילל ר"ג

03-5106070
ח"פ 515206738

moonshabo@gmail.com
עפולה
ח"פ 054486873

03-6828889

03-6823832

יונידרס
ביל שירט בע"מ
אימפריה של מתנות
אבינועם א.א לספורטאים ולעובדים
המרכז לבגדי עבודה

יעל 054-3470018
ערן שרון
גבי פאר פפיסמדוב
אבינועם
אלי  /דוד

בטי 054-3470516
054-9980778
052-7565899
052-6386390
055-6656400

04-8470470
052-4781883
04-6599773

04-8470460
072-2740832

דפוס כוכבי
אושרת קרן
יניב סויסה
ליאור סולמי

אבנר כוכבי

054-8082132
052-3376539
054-4826780

04-6421523

04-6421523

רן כהנא 054-7950039

בועז 052-2352598

יניב

lizard.team@gmail.com
office@ngstudio.co.il
copyafula@gmail.com
info@d-g.co.il

בריג'ט 03-5120220

04-6599773
04-6523842

simchonimm12@gmail.com

גן נר
ח"פ 309566438
עפולה
קרית מוצקין

latinograf@gmail.com
tamic@a-d.co.il
stills.afula@gmail.com
dangureli@walla.com;dangureli@gmail.com
hamadlik@gmail.com eliranpi@gmail.com
bullshirtet@gmail.com
ales.dgo29@gmail.com
rafi@flagandsign.co.il
Tomer@CDI.co.il
mayac.crazy@gmail.com
assafy555@gmail.com
israel@studiogofman.com
bullshirtet@gmail.com
sharon@ticonnection.co.il
shivukshay2@gmail.com
yoav@zechovoy.co.il
galit@KsharimPlus.com
zili@lessismore-ad.co.il
bosmat@bosmatniron.com
tzachico7@gmail.com
gabyz101@walla.co.il
moonshabo@gmail.com
avivit@shugon.com
kankuna.studio@gmail.com
office@ben-yascov.com
yoav@zechovoy.co.il
nati@negrin.co.il
6407999@gmail.com
ela@verilla.com
batzi@unidress.co.il
bullshirtet@gmail.com
gabyz101@walla.co.il
ales.dgo29@gmail.com
dalit792@gmail.com
pikoc1@gmail.com
oshratkeren@gmail.com
yanevents@gmail.com
liorsulamidesign@gmail.com

דפוס
דפוס
דפוס
דפוס
דפוס
הדפסת דברי דפוס
דפוס והפצה
דברי דפוס ופרסום
מוצרי דפוס ופרסום
מוצרי דפוס ופרסום וטכסטיל
דפוס חולצות
דפוס חולצות
הדפסה על בדים ושמשונית
הדפסת דברי דפוס
מוצרי פרסום
מוצרי פרסום
מוצרי פרסום
מוצרי פרסום
מוצרי פרסום
מוצרי פרסום
מוצרי פרסום
מוצרי פרסום
מיתוג מוצרי פרסום
מיתוג מוצרי פרסום
מוצרי פרסום וטכסטיל
מוצרי פרסום וטכסטיל
מוצרי פרסום וטכסטיל
מוצרי פרסום וטכסטיל
מוצרי פרסום וטכסטיל
טקסטיל
טכסטיל ופרסום
טכסטיל ופרסום
טכסטיל מדים
שירותי פרסום ושיווק
ביגוד עבודה
בגדי עבודה
בגדי עבודה
בגדי עבודה
בגדי עבודה
עיצוב גרפי גרפיקה
עיצוב גרפי גרפיקה
עיצוב גרפי גרפיקה
עיצוב גרפי גרפיקה

מערכת אינטרנטית המאפשרת יישום תוכנית דיגיטלית לקידום הישגים במקצועות הליבה

חברת עת הדעת

חברת אלנט

ran.cahana@timetoknow.co.il

09-7667955

חברת סנונית

אלי

073-3884517

דפוס בארי
א.ד .הפצות ועיטוף
קבוצת אמקה
טופ פרינט תעשיות דפוס בע"מ
אורדע פרינט
קבוצת העתקות

נאור
מיקי לופו
רותם בן טל

054-7918206
054-6690238
052-4261003

לירון
צי

050-6575239

04-6111625
08-9422999
073-2690001

למד שקד בע"מ

עדנה

050-5744158

077-4180078

lnet@learnonet.com

eli@snunit.org.il

מערכת אינטרנטית המאפשרת יישום
תוכנית דיגיטלית לקידום הישגים
במקצועות הליבה
מערכת אינטרנטית המאפשרת יישום
תוכנית דיגיטלית לקידום הישגים
במקצועות הליבה
מערכת אינטרנטית המאפשרת יישום
תוכנית דיגיטלית לקידום הישגים
במקצועות הליבה

שוברי ארנונה
03-5376031
073-2224110

03-9190243
0732-880022
04-6111623
08-9439777
04-8200829
שלטים
04-8574440

;tamic@a-d.co.il

טירת הכרמל

naor@beeriprint.co.il
miki@a-d.co.il
kati@beeriprint.co.il
lea@top-print.co.il
liron@orda.co.il
nesher@hatacot.co.il
lmd.shaked@gmail.com

שוברי ארנונה
שוברי ארנונה
שוברי ארנונה
שוברי ארנונה
שוברי ארנונה
שוברי ארנונה
תכנון שילוט

גליה ארז-מיתוג עיצוב שילוט

גליה ארז

052-3483673

ניאו-רם

טל קאין

050-3360553

פתרונות נגישות

אורן לס

אופק מערכות

אלעד אופק

גימיק
יניב סויסה
א.א שלטים
דרך חדשה  -ציפי דבוש
דיספלי לד דיגיטל

יניב

אורהייטק  GISבע"מ

שיר דקל

ד.פ המרכז הישראלי לשילוט
א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

ציון יצחק

שרגרף
מור שלטי איכות
יוסף פרסום
דגל ושלט בע"מ

אסתי
רפי

עצי חזון בע"מ
היוצר  -סדנא לשילוט בע"מ
אלקיים סימון כבישים בע"מ
אי.אם .שגב תעשיות בע"מ
אור שלטים
שלטי הצפון עפולה
קשרים שרה אהרוני
סטילס אוהד סבג
אלידור 2000
דיגיטל גרפיטי
פילו אש המקורית בע''מ
ל.ש.מ מתכות בע"מ
א.א .שלטים
גימיק שלטים

מוני
בני אלקיים
מיכל יוסף

נעמה
שרה אהרוני
אוהד
בן
אופל טלקר
אייל
משה

04-8210808

neoram@inter.net.il

04-8212713

050-7777201

oren@pn-israel.com

054-7669112
052-2610737
054-4826780
050-7505121
057-7628667

admin.cf@gmail.com
gimik@017.net.il
yanevents@gmail.com
aapirsom@walla.com
zipi@neway1.co.il
leddigital515@gmail.com

054-2000158

053-6555955

050-4310605
052-4453038

050-4788101
054-5253524
053-7441952
050-8717219
050-5521011
משה הושמנד -054
6343811
050-5510988
050-4600591
054-2467922
050-2050752
054-5953010
050-7505121
052-2610737

מרקעים

050-3079270

מקסומדיה
פרסום עלמה
חוצות זהב בע"מ

052-3400046
050-5260286
052-5366670

אינדקס הגליל עו"ד בן חמו אתי

050-8844488

ברעם פרסום מקורי

ח"פ 058348178

galia@galia.co.il

050-8844488

04-6526918

04-6526918

08-9151491
04-6527513

04-6426442
08-9151489
04-6880008

074-7122222

074-7122233

03-9388189
077-5060726

03-9381968
077-5060726

09-8625410
04-6523888
04-6721103
03-6482337

09-8624753
04-6404012
03-5488664

04-9966483
09-8811839
08-8525144
08-9422440
04-8641712

04-9968942
09-9512215
08-8525146
08-9327186

04-6527526
6424455
04-8709862
08-9480000
03-6181211

04-6527526
6420363
04-6526230
08-9366678
03-6181186

03-9613415
077-316899
04-6526918
-03-6240563/03
6275577
03-9181500
04-8213316
03-7609051
-04-6081608/04
6455005
-03-7659613/054
3341257
6424455

03-9529484
04-6426442
04-6526918

קשרים שרה אהרוני

שרה אהרוני

050-5510988

חגור" תיקים +הדפס"
גלעד מאונטיין

חדד זוהר

052-8599933
052-2662994

03-92489990
03-5333433

ריקושט עפולה
שוגון
מודן תיקים
ביל שירט בע"מ
קל גב
הפיראט האדום  -קסילו סחר בע"מ

חיים מויאל
איתן
ישראל כהן
ערן שרון

050-7123508
050-4810522
052-7022678
054-9980778

יניב

052-5005570

04-6335262
04-8492277
073-2595666
052-4781883
08-8692730
שלוחה *6362 / 3

קשרים פלוס

גלית זר בסון 052-2313856

073-2315824

03-5106070

צ.ת.ג
מבט לצפון מכון העתקות
ה.י .העתקות ישראל בע"מ
ירמי
דודי העתקות
העתקות ישראל חיפה

שלמה ברקוביץ

052-2987347
052-2690416
054-7736733
050-5347045
050-5214117
רני 054-6661707

04-6568469
04-6421146

אמיל זולא  ,39קרית אריה ,פ"ת
4951623
רחוב היצירה 6ראש העין ת.ד.
 1469מיקוד 48017
כפר גדעון  ,17מיקוד 19310
השיש  ,22ת.ד  13635א.ת
קרית אליעזר נתניה

עפולה

שרת  ,36עפולה

האחים מסלויטא  15ת"א

office@shilutcenter.co.il
zionizchak@gmail.com
yael@saragraph.co.il
info@morshilut.co.il
yossef.pirsum@gmail.com
rafi@flagandsign.co.il
hazonwood@gmail.com
bonimbahazon@gmail.com
moni@hayozer.co.il
elkayam@elkayam.co.il
michal@imsegev.co.il
meidad15@gmail.com
mt346@017.net.il
sksharim@gmail.com
stills.afula@gmail.com
elidor@015.net.il
info@d-g.co.il
opal@pilo-esh.co.il
lesheminfo@gmail.com
aapirsom@walla.com
gimik@017.net.il
ofir@mirkamim.co.il
Yossi@maximedia.co.il
aviram@sieim.co.il
chen@h-zahav.co.il

אלטלנה  14ראשל"צ
בר יהודה  65נשר ת.ד 438
החיל וילברג  2ת"א
המלאכה  14נצרת עלית

itai@index-news.co.il

הברזל  34רמת החייל ת"א

kguy@baram.co.il
sksharim@gmail.com

6420363
תיקים למתגייסים
03-9243996
03-5333499

Zohar12020@gmail.com
gfmount@netvision.net.il

להעביר למייל של חיים
04-8492278
072-2740832
08-8692733
04-6040035

office@orhitec.com

bollshirtet@gmail.com

afula@rikushet.co.il;haimoyal4444@gmail.com
eitan@shugon.com
israelc@chagim.co.il
bollshirtet@gmail.com
boffice@kalgav.net
pirat59@redpirate.co.il
galit@KsharimPlus.com

תכנון ועיצוב שילוט
שילוט  +שילוט לד  +שלטים דיגיטליים
שילוט  +שילוט לד  +שלטים דיגיטליים
שילוט  +שילוט לד  +שלטים דיגיטליים
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט
שילוט/שילוט פולט אור
שילוט )לוחות מודעות(
שלטים
שלטים
פרסום שלטים
פרסום שלטים
פרסום שלטים
פרסום שלטים
פרסום שלטים
פרסום שלטים
פרסום שלטים
תיקים למתגייסים
תיקים למתגייסים
תיקים למתגייסים
תיקים למתגייסים
תיקים למתגייסים
תיקים למתגייסים
תיקים
תיקים
תיקים

העתקות אור

מיכל

מורן

ח"פ 513097782
04-6522882
04-6407655
072-2722822

04-8218898

rnet_ztg@bezeqint.net
6421146@gmail.com
michal@hisrael.co.il
yirmish@gmail.com
afula1@netvision.net.il
nesher@hisrael.co.il

העתקות אור
העתקות אור
העתקות אור
העתקות אור
העתקות אור
העתקות אור

י.ד העתקות
קבוצת העתקות בע"מ
דף אור העתקות

דני
צי
שרית

050-2060842
052-8413417

צונמי

דולב מנכ"ל

054-3367791

ארמה ניתוח מידע בע"מ

אריה מצליח מנכ"ל

050-4626050

 Get Grantsמבית אטלס

דורון ברכה

052-3005533

עידן חי סבג-עידן סבג אירועים

עידן חי סבג

054-2338768

שי מלכה
פילו הפקות
ינון גטואה

שי מלכה
יריב פילו
ינון גטואה

050-5280891
054-9211050
054-4866370

077-8181771
073-2690001
04-8244414

copyafula@gmail.com
zi@hatacot.co.il
sarit@dafor2000.co.il

04-8200829
04-8258108

info@tsunami.co.il

04-8533283

arie@arma.co.il
doronb@atlas.org.il

העתקות אור
העתקות אור
העתקות אור
ניהול מערכת לאיתור ,סינון וניהול
"קולות קוראים"
ניהול מערכת לאיתור ,סינון וניהול
"קולות קוראים"
ניהול מערכת לאיתור ,סינון וניהול
"קולות קוראים"

הגברה לאירועים

מטריקס

מוטי כפר יהושוע

052-2693159

בני מיקס
סאונד רוולושיין
NG Studio
דופיק דימה DJ MAESTRO -
יניב עובדיה
וי.די סאונד
מאיר קבלו
דני ריקון

מאיר 050-2296234
וואסים

050-4407370גלית
052-8645185
050-7667310
050-7967632
052-4563356
054-7370194
054-4599277
054-6664677

נווה ג'יבלי
אמיר בונדק
סינקופה
טוק טוק-הפקות
אור שיר
ליאור קעטבי
יוהן
מישל מארק
אביחי מזלתרים
עידן אדרי
קילים חיפה
שי רואימי
סופר סאונד הפקות ומופעים  1990בע"מ
קולות רמים
חברת אקשטיין
אור קול
נענע
צחי בן שיטרית
נהוראי הפקות
צליל העמק יזמות בע"מ
רותם דדון dj-rotem -
דניקס
דיג'יי חמו אהוד
זזים ברשת בע"מ
סקנקס
די.אס.אס DSSLED
דיספלי לד דיגיטל
סאונד רבולושיין
שי רואימי
טופ סקרין
ווליום
קלין לד החדשה
א.י .כתר אלקטריק
ש.מ.ר מתקנים
אס אנד אל סולושיןן

דופיק דימה
יוגב
מאיר קבלו
מני
נווה ג'יבלי
אמיר
איתי
נתן
אוריה צדוק
ליאור

עידן
גדי  /מיכל
שי
מוטי שלמה
יוסי
ירון
אמנון
אורן
צחי
ליאור
ימי טאווב

050-7667310
052-8600004
054-9489882
054-2400162

04-6594980

djshaypro@gmail.com
pilomusic@walla.com
inongatoa6@gmail.com

יוכי 052-5805340
המזכירה

04-9531649

matrixsound@012.net.il

בני 050-2440444

04-6590393

galitborus@gmail.com;meir296@netvision.net.il
art-revolution-ltd@hotmail.com
office@ngstudio.co.il
maestrodjs.official@gmail.com
ovadyaniv@gmail.com
yogsound@gmail.com
meyersound2008@gmail.com
dankol2@walla.co.il

6405533
04-6597722
נווה 054-7942040
ג'יבל

077-4492012

052-5118952
054-7701217
050-5276294
052-2338138
052-8650496
04-8672936
050-2269633
052-3289148/78
054-2179522
050-4211301
052-2610060
052-2260522
050-9250383
052-4650402
052-6561787

רותם דדון
שלומית

050-7814449
054-4300338
052-8344230
050-2027700

ארנון
שגב כהן

052-3503490
050-4908680

וואסים סלאח
שי
ערן שאול
אוראל בן ישי
דניאל אדר
אדי בירן
מוטי
אבי

052-8645185
050-2269633
052-5276686
054-7347696
054-9171323
054-9911131
050-7891911
054-7213178

זהר ברג

ח"פ 301417861

idanhaysabag@gmail.com

04-6899919
077-4929398

ירושלים

03-9605316

liorkatabi@gmail.com
djsyohan@gmail.com

נתניה

04-8620222
077-9707322
09-8353373

04-6597533
עפולה
04-8672911
077-9707349
09-8351314

077-4650402
04-6754927

עפולה
עפולה
077-4650402
04-6754927

נתניה

mishelmark2412@gmail.com
djsexpose@gmail.com
idanend12@gmail.com
office@kilim.org.il
shay@ledsdoit.co.il
supersound@012.net.il
yossi@kolotramim.co.il
hagbara@netvision.net.il
orkol005@gmail.com
orennana@gmail.com
djzachiclick@gmail.com
liorbiton1980@gmail.com
office@tzlil-haemek.co.il
djrotem@gmail.com
danixgroup@gmail.com
ehud324@gmail.com
berg.hagbara@gmail.com

איתי
077-4447976
03-5187698
08-2633231
04-6527513

03-6813866
08-6605588
04-6880008

077-9707322
1-700-70-9000

077-9707349

נתניה

נצרת עלית
04-6194503

חיפה

04-8217111

menystar1@gmail.com;nave@ngstudio.co.il
kochavim@netvision.net.il
itai_dagan1@walla.com
tooktook.pro@gmail.com
uriya32@gmail.com

arnon@scannex.net
segev@sgv.co.il
leddigital515@gmail.com
art-revolution-ltd@hotmail.com
shay@ledsdoit.co.il
info@topscreen.co.il
orelsystems@gmail.com
dan.daniel170@gmail.com
edi@keterelectric.co.il
empakm@gmail.com
avi@snl-solutions.co.il

שירותי מוסיקה DJ
שירותי מוסיקה ) + ( DJשירותי הגברה
וחוגי דיג'י
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים
הגברה לאירועים  -קלידן  -מלווה זמרים
הגברה לאירועים  +מסכי לד
הגברה לאירועים לא מתעסקים עם
מסכי לד
הגברה לאירועים מסכי לד
הגברה ותאורה לאירועים
הגברה ותאורה
הגברה ותאורה
הגברה ותאורה
הגברה ותאורה
הגברה ותאורה
הגברה ותאורה
הגברה ותאורה  +מסכים
הגברה ותאורה  +מסכים
הגברה תאורה  +מסכים
הגברה תאורה ולדים
הגברה ,תאורה ותקליטנים לאירועים
הגברה ותאורה לאירועים+מסכי לד
הגברה ותאורה  -גם למגזר הדתי
הגברה ותאורה  +הקרנה
מסכי לד
מסכי לד
מסכי לד
מסכי לד
מסכי לד
מסכי לד
מסכי לד
מסכי לד לאירועים ומקרנים
מקרנים
העתקת מסך ממקום למקום
העתקת מסך ממקום למקום

קריאת מונה מדי מים
מילטל תקשורת בע"מ
חב' סלקום
ארד טכנולוגיות בע"מ

ירום לוקר מנכ"ל
ריק גורן
שי

052-3647245
052-3133058
054-3906860

קילים חיפה
די.אנד.די בע"מ
א.ש מערכות בע"מ
טרטל מערכות
כלי זמר עפולה
וי.די סאונד
מרכז הסאונד
next- pro
מרום פסנתרים
רסיטל
חלילית סניף ראשי
מוסיקה  - 10כלי נגינה של מינה
כלי זמר חדרה

גדי  /מיכל

04-8672936

אבי הררי
דודו
שי
יוגב

050-2102000

צליל העמק יזמות בע"מ
יבוא ושיווק YTS
פסנתרי הצפון
חלילית חיפה  -קול המוסיקה
גן בתנועה

04-8620222
03-5620220
03-6331166
03-7527522
04-6595550

כלי מוסיקה ומוצרי הגברה
04-8672911
03-5621014
03-6331177
03-7527523
04-6526563

office@kilim.org.il
studio@dandd.co.il
avi240@gmail.com
service@turtle.co.il
kleyzemerafula@gmail.com
yogsound@gmail.com
soundcenter0@gmail.com
ofir@next-pro.co.il
Wind@Marom-Music.Com
recital.pianos@gmail.com
info@halilit.com
mina@music10.co.il
kz1@013.net.il

054-7370194

אופיר
שמעון

yarum@miltelcom.com
arikg@013netvision.co.il
shail@arad.co.il

052-2518875

מינה
רועי
ימי טאוב
יקיר אטיאס
פטר גרויסמן

052-6561787
054-2227497
054-9988948

שגיא
אוצר מתוק
הסירה הטרופית
פרי הגפן
קותי שקיר

דניאל
גלעד לוזון
שני בחרי

052-5245154
052-5807473
054-2165666
050-5778309
050-7735738

שולה טובול
הילולה
פנטזיה במרקש
אגאדיר

שולה
אילת פבל
שרית 052-5954051
נורית

050-7501991
054-7696148
אלינוי 052-5842444
050-5600664

גלית לוי

גלית

050-7990232

077-9300621
09-7718555
03-6124466
03-9227998
03-6822917
04-6426778
04-6343335
04-6754927
04-6206606
04-8624424
09-8663364

03-6813285
077-7676733

04-6754927
04-6206607
04-8623338
09-8663295
מגשי פירות/סידורי פירות

חיפה

office@tzlil-haemek.co.il
yakir020239829@gmail.com
north.piano@gmail.com
info@kolhamusica.com
suzi@motorikid.co.il
sagich1111@gmail.com
biton14.daniel@gmail.com
gilad.luzon@gmail.com
bhahri@walla.co.il
kotiel@walla.co.il

קריאת מונה מדי מים
קריאת מונה מדי מים
קריאת מונה מדי מים
רכישת מוצרי הגברה
רכישת מוצרי הגברה
רכישת מוצרי הגברה ומקרנים
רכישת מוצרי הגברה
רכישת מוצרי הגברה
רכישת מוצרי הגברה ותאורה
רכישת מערכת הגברה
רכישת מערכת הגברה
רכישת כלי נגינה
רכישת כלי נגינה
רכישת כלי נגינה
כלי נגינה
כלי מוסיקה והגברה
ציוד רמקולים ,הגברה וציוד לאירועים
רמקולים ומסכים
פסנתרים,כלי נגינה והגברה
רכישת מורי כלי זמר
רכישת מוצרי מוסיקה ותנועה
מגשי פירות  /סידורי פירות
מגשי פירות  /סידורי פירות
מגשי פירות  /סידורי פירות
מגשי פירות  /סידורי פירות
מגשי פירות  /סידורי פירות

 shula.tubul1@gmail.com;kidmap@bezeqint.netמימונה מרוקאית
adifb@walla.co.il
מימונה מרוקאית
elinoyk@gmail.com
מימונה מרוקאית
n0505600664@gmail.com
מימונה מרוקאית
קייטרינג והפקת אירועים לעדה
galitlevy6@gmail.com
האתיופית
קייטרינג והפקת אירועים לעדה האתיופית

052-6332130

kidide10@gmail.com

קייטרינג אדיס-עלם

אפרת

053-2736551

adiss.alemm@gmail.com

סנאית

החוויה האתיופית  -מרכז גרמאצ'ין

חווה אלמו

054-2662335

רימיני
קפה גרג
קאפאפ'ס
פאפא פיצה
קפה גרג עפולה
קפה גרג יוקנעם
קפה קפה קניון עפולה
יאמיז

דותן
טל
יובל
דותן
ינון גטואה
סיימלי
עומרי טל

052-8927427
054-3167222
052-5717983
052-8927427
054-4866370
050-7251921
052-5940479

שלו לאירועים מיוחדים

שלו

054-2329001

פיצה זוהר
בראבו

זוהר חמו
שמואל

052-9686586
שמואל 050-3480347

השמינייה
שנקינס
אללוף
שושו
בקשי
מסעודה
סטורי
הפינה של ינאי

הילה
עוז

052-5990146
052-6455758
054-4552886
077-4407125
052-2820450

משרד איילת -054
6634144
04-6592550

רועי
יובל 052-6709201
אבי מזרחי
משה

050-5423443
054-6703384

04-6481223

04-6534432
כיבוד למהדרין לאירועים
04-6527499
6490200
08-9572335
דרך מוטי פריאל
04-6492000

garmachin.center@gmail.com
עפולה

בית שאן

04-6404083
04-8551199

Y6403666@013net.net
greg_afula@walla.com;orders@dotish.co.il
events@canapes.co.il
razh@hatuka.org.il
Greg.afula@gmail.com
inongatoa6@gmail.com
Yoeltzaroya@walla.com
yamiz.afula@gmail.com
shalevh770@gmail.com

04-6400009
053-9380508

zohar30192@gmail.com
פקס

04-8220002
כיבוד לאירועים

04-6400553
04-6427424

04-6590492
04-6526778

בעלה של אירית
רק בפקס

04-6596385
04-6400401

04-6596385
04-6522255

רק בפקס
בפקס
עפולה

Hilalibh68@gmail.com
oz709364@gmail.com
פקס
shoshobaribi@gmail.com
Erez333373@gmail.com
Uvalgabay01@walla.com
barbor1010@gmail.com
moshesabag010283@gmail.com

קייטרינג והפקת אירועים לעדה
האתיופית
קייטרינג והפקת אירועים לעדה
האתיופית
קייטרינג והפקת אירועים לעדה
האתיופית
כיבוד לאירועים כשר למהדרין
כיבוד לאירועים כשר למהדרין
כיבוד לאירועים כשר למהדרין
כיבוד לאירועים כשר למהדרין
כיבוד לאירועים כשר מהדרין
כיבוד לאירועים כשר מהדרין
כיבוד לאירועים כשר מהדרין
כיבוד חלבי לאירועים כשר למהדרין
כיבוד וקייטרינג לאירועים כשר מהדרין
חלבי
כיבוד וקייטרינג לאירועים כשר מהדרין
חלבי
מסעדה מהדרין
כריכים+ארוחה בשרית
כריכים  +ארוחה בשרית
כריכים  +ארוחה בשרית קייטרינג
כריכים
כריכים
ארוחה בשרית
ארוחה בשרית
ארוחה בשרית

קיטרינג שלי

אייל שלי

050-8446484

אביה שטרית
לירז סויסה-קונדיטוריה וסטודיו לאמנות
שווארמה השובע
שווארמה בעמק
פלאפל הנשיא
שנקינס
הסביח המקורי
עחומוסיה
פלאפל גולני
עחומוסיה
מאפה נאמן עפולה
קונקוק קיטרינג לאירועים
רולדין
קונדטוריית אייל
רוית מתוקיס
מאפיית ברכת משה עפולה
מאפיית גבריאל
נשנש עפולה
גולדה בחצר )מרחביה(
אלפונסו )קצרין(
בוסה )יקנעם(
פונדק האושר
אצולת העמק

אביה שטרית
לירז סויסה
קרן
פאדי
איתמר
עוז

054-2329489
050-2230687
050-9131388
054-4203027
053-9367540
052-6455758
053-9380632
053-9444027

דורון
ראיד
מאיה דוד
יקי

053-9444027
054-6561553
052-2410509
050-6988843
04-8410132
050-6667877
054-2546330
050-9977807
050-6919368
052-3767150
050-7650422
052-7021004
050-5536568

דורון

רוית
אבי דהן
גבי
אלעד
דורית
ציון
נטע
טוניאן חיים
יניב

אולמי פאר בראשית  -שדו
קייטרינג לירז כתר
קייטרינג מאיה
האחוזה

יעקב שדו 054-7744995
לירז
מאיה

ארז שדו 054-9230000
055-8858812
052-2410509

המאפה הצרפתי
פיצה עידו
מאפיית קציר
קיטרינג יזרעאלי
פאפא פיצה
פיצה pico
מוצרלה עפולה
אורניתוש
קייטרינג ממבו חלבי כשר
פנינית אירועים וטעמים

רחל איפרגן
עמית בן מנשה
אייל
דודי
מוטי אדרי
שמואל ממן
משה
אורנית
זיווה
פנינית

050-9733303
052-6907059
052-3333171
050-3292529
052-5821113
050-3480347
052-6528265
054-7872385
052-3753955
050-7341551

יזמקו

053-3699214

אספרסו קלאב
כתרי עפולה
קפה דיין  -משה דיין
קבוצת שטראוס קפה פרופשנל
פרש קפה FreshCafe -

אבי רבינוביץ
עופר
לני דרי

052-8747960
050-9528740
054-5778680

04-7706665
04-640-3543
054-6644784
04-6400553
04-6961830
04-6597550
04-6590558
04-6597550
04-8126565
04-6492333

04-6595533
04-6591659
04-6598933
072-3902688
04-6133155
04-6526633

04-6521185

04-6590492

הנשיא ויצמן  6עפולה

077-7702512
04-6796932

04-6790026

04-6597533

04-6597478

053-9443606
04-6528037
04-6526996
076-8608569
04-6493663
04-6420201
04-6966111

04-8515112
04-6401901

מספר נוסף 050-5512949
04-6402464

04-9938008

04-9890140

03-6143737

מכונות קפה
03-5783736

03-6476500
04-6523285

08-6344934
מערכות מתח נמוך
04-8417781
04-8473000
04-6721010
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים פקסים ומדפסות

להבות
שלמה עבו

בקשי שיווק

04-6526118

אורנה בקשי

טונוס

עדי

050-7432685
03-5686000\ 036242999

אלידור 2000

בן

054-2467922

טכנו מאג

סימונה

054-5676241

דנגוט מחשבים

יהודית  /אייל

שלוחה 175

יקיר פריד

shelik089@gmail.com

aviya.s123@gmail.com
lirazswisa04@gmail.com
keren30977@gmail.com
jhonewallker@hotmail.com
itamaroha@gmail.com
oz709364@gmail.com
osher11789@gmail.com
doribelsi123@gmail.com
dodopri01@gmail.com
doribelsi123@gmail.com
raed.masarwe@gmail.com
ramidavid2@gmail.com
yakihadida@gmail.com
sales@eyalp.co.il
ravit.b100@gmail.com
peles0542546330@gmail.com
gabi31882@gmail.com
nashnashfood@gmail.com
skydorit1@gmail.com
zion@alfonso.co.il
neta@maasia.co.il
htvmedia517@gmail.com
info@atsulat-haemek.co.il
yafach0@gmail.com;erez.shedo1@gmail.com
lirazk68@gmail.com
ramidavid2@gmail.com
פקס
hiliifergan@outlook.com
kfirs42@gmail.com
eyalwiskus@gmail.com
mealbox1@gmail.com;izraeli.ac@gmail.com
mottiederi277@gmail.com
shmuel1maman@gmail.com
mutzrela@gmail.com
oranitk@gmail.com
mambo100@walla.com
pninit1971@gmail.com
sales@yazamco.co.il; shai.b@yazamco.co.il
info@espresso-club.co.il;oris@espressoclub.co.il
avikitri@gmail.com
modayan1@walla.co.il
lani.dery@strauss-group.com
zvika@freshcafe.co.il
jamesp@lehavot.co.il
shlomo@abo-ltd.co.i

bakshi@orange.net.il
tonus@tounos.co.il, adi@tonus.co.il
08-9480000

04-8328111
03-6882372

08-9366678

elidor@015.net.il

04-6521025

t-mag@bezeqint.net

04-8328222

sales@yakirfreed.co.il
office@dangot.com

ארוחה בשרית קייטרינג
קייטרינג בשרי ,דוכני מזון בשרי
ופרווה ,הכנה במקום ואוכל מוכן.
אספקת ארוחות מוכנות
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים
כיבוד לאירועים  +קייטרינג
אולם אירועים
קייטרינג
קייטרינג
קייטרינג
מסעדה
כריכים לאירועים ,קייטרינג ,כיבוד חלבי
חלבי
חלבי
חלבי
כיבוד חלבי לאירועים
כיבוד חלבי לאירועים
כיבוד חלבי לאירועים
כיבוד חלבי לאירועים
כיבוד לאירועים כשר חלבי
קייטרינג גלילי חלבי
מכונות קפה
מכונות קפה
מכונות קפה
מכונות קפה
מכונות קפה
מכונות קפה
מערכות מתח נמוך
מערכות מתח נמוך
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.

דנגוט מחשבים

משה בן חמו מנכ"ל -054
2488448

דפנה אספקה -03
9597210

03-9597220

03-9597219

סאקלאב ציוד מדעי וטכנולוגי בע"מ

תאיר קסום סמנכ"ל שיווק

054-7662699

04-6740210

04-6744136

סגנון וצליל

ישראל

050-5269919

04-6527776

04-6527776

או מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ
עמית תשתיות

דוד רחמים
עמית

052-7500236
050-5958796

1-700-706-963

02-5333193

א .נין נון ושות' בע"מ

חלי דסנר

מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ

דרור אליהו

050-8934440
053-728211

יקיר אטיאס

יקיר

054-2227497

Yakir02029829@gmail.com

אופק מערכות

אלעד אופק

054-7669112

admin.cf@gmail.com

03-5612079
03-5684002

03-5610627
03-6252758

רוסלן פתרונות סלולר בע"מ

רוסלן בוריס

050-6862474

04-6272574

153-46272574

וואי-טק ytek

רונן זינגר סמנכ"ל מכירות

054-2355576

04-8733769

רגבה

אמקה ביט ) (2002בע"מ

דן רוזנטל

052-4261001

073-2880011

073-2880022

מ.ד.פתרונות תקשורת בע"מ

דוד טכטנברג

050-9550545

מרכז הטונר והדיו

יוסי

052-6465948

פא"י אור עבודות חשמל בע"מ

ליאור פיניאן

050-7888425

mbh@zilumatic.co.il
ת.ד  69סכנין 30810

הגפן  ,26מבשרת ציון

droreliyahu@motorolasolutio
ns.com

david@o-me.co.il
amitdidi932@gmail.com

hely-d@mafil.co.il
droreliyahu@motorolasolutions.com

boris.bord1@gmail.com
ronen@ytek.co.il
dan@kolmus.co.il
ח"פ 515745040

04-6228842

info@saklab.com
katuni295@gmail.com

finance@md-com.co.il

עפולה

nanushivuk1@gmail.com

ח"פ 515747830

liorpinian0@gmail.com

סולוג'יק טכנולוגיות בע"מ

סלע דורון

052-5557333

072-2777-777

04-6712600

doron@selogic.co.il

נסלס בע"מ

דורון בן משה

052-3415657

03-5752255

03-5756677

ITM

שביט פינקלשטיין

04-6465678

6001428

doron@nsis.co.il
office@itmanage.co.il
shlomi@itmanage.co.il

הכוורת בע"מ

יוסי

074-7671290

08-9150700

08-9150701

tzafon@hakaveret.co.il

אוליטק

שמוליק

052-2874366

02-5712757

02-5712748

olitec@bezeqint.net

ווי טק ytek

מוטי שם טוב

052-3814797

04-8122290

חברת מטריקס

רפאל ברויאר

054-2288177

moti@lan-tech.co.il
refaelbr@matrix.co.il

אר סי סי

מרינה

050-8528902

04-6528333

04-6528333

marina@rcc.co.il

א .רחום מחשבים

אבי

053-2455595

04-6590524

04-6215468

avi@rachum.co.il

לנטק מערכות ותקשורת בע"מ

שי זריהן

052-6387118

09-9566908

09-9567154

נס מטח

יואל מסיקה

052-5947171

03-9113000

03-9113030

טכנו אל בע"מ

סיון

050-6336339

technoelsivan@gmail.com

נסלס ייבוא ושיווק בע"מ
י.א מיטווך ובניו

אבישג עטרי
דולב חלמיש

054-6799098
050-5975686

avishag@nsls.co.il
dolev@ncr.co.il

די-בור בע"מ

יוסי

054-4561865

077-2114010

072-2401019

yoelm@ness-matach.co.il

shay.z@lan-tech.co.il
yoelm@ness-matach.co.il; rotema@nessmatach.co.il

info@d-bur.com;yossi@d-bur.com

ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
ציוד היקפי ואספקת ציוד למחשבים
פקסים ומדפסות.
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
ואספקת ציוד למחשבים פקסים
ומדפסות ,רכש ואספקה של מחשבים
ושרתים ,ציוד תקשורת וביצוע עבודות
תקשורת מחשבים ותוכנות מדף
ופיתוח תוכנה.
ציוד מחשוב לאנשים עם מוגבלויות,
לקויי ראיה

דגש טכנולוגיות

אפי

052-8465566

03-7313276

03-5717146 / 03-5717148

info@dagesh-at.co.il

לטס טוק
אוטופון תקשורת מ.מ  2013בע"מ
יבוא וישיווק YTS

איציק
מאור קיסלסי
יקיר אטיאס

054-5985424
054-4666408
054-2227497

03-5714131
46402462

03-6340962

office@ltalk.net
otofon.afula@gmail.com
yakir02029829@gmail.com

סילטק פתרונות בע"מ

מרי דהן

055-6646383

03-9509987

03-9509986

טלדור מערכות מחשוב בע"מ
א.י .כתר אלקטריק

רפי כהן
אדי בירן

052-8113406
549911131

03-928212

בזק בינלאומי
יזמקו
טכנו-אל  -פתרונות הדפסה מתקדמים
סי.אס.פי C.S.P
אב מסטאר AV MASTERS
גרין וואר טכנולוגיות greenware technologies
לנטק מערכות ותקשורת בע"מ
אטלנטיק

שהם יונה
עדי מאור
אלי פרגומיניק

02-5811144
03-9222444

02-5823233

רוני טבי
שלומי בן יעיש
שי זריהן
הרצל

050-3043254
052-4470882
054-9809929
053-5245464
053-8881238
054-4777179
052-6387118
052-5593030

076-5614463

076-5014032

פרינטק מיכון משרדי בע"מ
קשר העמקים בע"מ
מוקד  007שירותי בקרה ממוחשבים בע"מ
א.ר תעשיות מיגון אש
מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
פיתרוניקס
אופק מערכות
קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ
או מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ
אלידור 2000
י.א פרוייקטים
דידי מערכות ופיקוח
אפקון
שמרד

יואל יעקובוב
שושי
טל
מתי בורשטיין
דרור אליהו
פיני ראובן
אלעד אופק
תמי מאירס
דוד רחמים
בן
ירון
כפיר דידי
שירה
רחל 052-3542671

זמיר על הגג
מרקט וויז
ראמא לוגיסטיקה בע"מ
תעשיות רק לספורט בע"מ
דור טק א).ריהוט( בע"מ
דורון צור
טי.אר .אמ ריהוט בע"מ
מגן לי
ד.ס הרכבות בע"מ
בן יעקב הדבקות והטבעות

052-7788005
שמואל 050-7959392
050-8870269
050-5557829
053-728211
054-3260778
054-7669112
052-4490128
052-5333193
054-2467922
050-4621660
050-2440220
שלוחה 2018
052-5867024

מוחמד אגבריה

050-9944857
050-9557409
526906290

עטרה כרמון

054-4919018

אסף בן יעקב

054-7720142

rafaelc@taldor.co.il
edi@keterelectric.co.il

09-9566908

09-9567154

03-6511406
04-6521355
04-6578630
077-7151000
03-5684002
04-6595588

תחזוקת מצלמות
03-5011280
04-6527522
04-6566326
077-5171002
03-6252758
04-6526482

03-6392233
1-700-706-963
08-9480000
04-6480881

03-6392211
02-5333193
08-9366678
04-6480881

073-2447649
03-9348883

03-9216491
03-9307574
כסאות במה אודיטריום
6541582
09-7437780

09-8919560
08-6722840
08-9430765
9969444
074-7808466
6373333

09-8912348
08-6722833
08-9430765
9965375
074-7808280
6371199

04-6546266
09-7437781

יבנה

mery@siltech.co.il

yonas@bezeqint.co.il
adi.maor@yazamco.co.il
elip@technoel.co.il
office@csp7.net
roni@av-masters.co.il
shlomib@greenware.co.il
shay.z@lan-tech.co.il
herzelp@atlantuc.co.il
הגר"א  14חולון

הגפן  ,26מבשרת ציון
בית שאן

ח"פ 054486873

info@printec.co.il
510@deshe10.co.il
tal@moked007.co.il
mati@migun102.com
droreliyahu@motorolasolutions.com
pitronix@gmail.com
admin.cf@gmail.com
tamim@sbisrael.co.il
david@o-me.co.il
elidor@015.net.il
ahuvim@gmail.com
kfirdidi@gmail.com
shiraa@efcon.co.il
rachel@shamrad.co.il
zamirrd@bezeqint.net
irit@marketwise.co.il
ramaltd1@gmail.com
raksport08@gmail.com
office@dortec.co.il
dzuragr@013net.net
office@trm.co.il
atara@g-il.com
itay@ds-ltd.co.il
office@ben-yascov.com

ציוד מחשוב לאנשים עם מוגבלויות,
לקויי ראיה
ציוד מחשוב לאנשים עם מוגבלויות,
לקויי ראיה
ציוד היקפי לסלולר
ציוד היקפי למחשבים וסלולר
רכש ואספקת ציוד למחשבים פקסים
ומדפסות
מערכות מחשוב  /בקרי מים  /מוני מים
מצלמות ,טאבלטים גאדג'טים
מחשבים ומצלמות פקסים ומכונות
צילום
מדפסות
מכונות צילום ומדפסות
מחשבים מצלמות מסכים
מחשבים מצלמות מסכים
מחשבים מצלמות מסכים
מחשבים מצלמות מסכים
מחשבים מצלמות מסכים
התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת מצלמות
התקנה ואחזקת מצלמות
תחזוקת מצלמות
תחזוקת מצלמות
כסאות במה אודיטריום
כסאות במה אודיטריום
כסאות במה אודיטריום
כסאות במה אודיטריום
כסאות במה אודיטריום
כסאות במה אודיטריום
כסאות במה אודיטריום
כסאות במה אודיטריום
כסאות במה אודיטריום
ריפוד כסאות במה אודיטריום

ציוד צילום
פוטופילם ת"א
קאמרה חיפה
אחים יוגנד ת"א
רואים עולם צילום ואלקטרוניקה בע"מ

בילה
קובי
050-9045805

גל נוע

אבי אטיאס

אופק מערכות

אלעד אופק

סמדר אלקטרוניקה

אביגדור

טי אנד אם t&m

שי בן שבת

מוקד אבטחה צפון

יורם לוי

053-6000808

י.מ.מ גילוי אש

שוקרון רז

052-5499611

גראנד טק בע"מ

052-2832733

שלוחה 03-5162240
03-5103770
101/100
04-8215008
04-9111111
03-5107008
03-7969000
03-9348587
03-9045805
התקנת ואחזקת מצלמות ומערכות גילוי אש
04-6420766

04-6420766

054-7669112
052-6320009

ת"א
חיפה
ת"א

bila@fotofilm.co.il
haifa@4h.co.il
sales@jugend.co.il
video@video.org.il

galnoaa@gmail.com
admin.cf@gmail.com

03-3730164

03-3730148

oleg@grand-tech.co.il

052-9277048

avismadar@gmail.com

054-6929207

Moked.Kfir@tmprotection.co.il

077-4201204

6400010

rotita4@walla.co.il

077-3300997

ymmsec@gmail.com

ציוד צילום
ציוד צילום
ציוד צילום
ציוד צילום
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש

אסף מערכות

יוסי זריהן

050-8883029

asafzr@bezeqint.net

המעקב

חופי שוקרון

053-5568300

04-6896697

04-6896697

amakav@walla.co.il

או-מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ

דוד רחמים

052-7500236

1-700-706-963

02-5333193

david@o-me.co.il

הכוורת בע"מ

יוסי

074-7671290

08-9150700

08-9150701

tzafon@hakaveret.co.il

ש.א.ש.שרותי אבטחה

אבנר אטיאס

053-7719557

04-6424111

04-6593827

swsltd@bezeqint.net
zivayo@bezeq.co.il

בזק סטור
אוליטק

שמוליק

052-2874366

דודי  -דור תקשורת

דודי

050-4577786

02-5712757

olitec@bezeqint.net

02-5712748

dor_coh@bezeqint.net

אמין הנדסת אש

אריק ליברמן

058-6509768

03-5581226

03-5586768

arik@aminfire.com

צור פרוייקטים

צור פלג

054-4978278

הפרסה  5עפולה

6070806

tz.peleg@gmail.com

דוד לוי מנכ"ל

03-6392233

03-6392211

ש.ב שמירה ובטחון בע"מ
שלומי דאוניס
ארכה תקשורת בע"מ
מגוון פתרונות חכמות בע"מ
ג'י.פור.אס טכנולוגיות מיגון
א.ס .לוי שיווק חשמל
בזק בינלאומי
ניב הפקות

אורי אהרוני
שלומי
יוסי נחום
סמי לוי
שהם יונה
ניב הפקות

052-4342493
054-2299108
052-5224479
052-3534349
052-8398844
050-3043254
053-7770704

073-2020716
04-8114181
04-6595766
04-6720011
076-5614463
6591174

אורי קול

אורי בן חמו

052-3359175

04-8453039

ווי טק ytek
נס מטח

שי זריהן
יואל מסיקה

052-6387118
052-5947171

03-9113000

03-9113030

וואן שילוב מערכות בע"מ
בקשי שיווק
פיתרוניקס
פרינטק מיכון משרדי בע"מ
סגנון וצליל
מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
האיש הירוק
רמיד שרותי אלקטרוניקה בע"מ
ארומיד
אירומיד קשר אלחותי בע"מ
יהודה טל תקשורת
סילטק פתרונות בע"מ
או מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ
מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
אופק מערכות
חשמל ותקשורת
דידי מערכות ופיקוח
בן בטחון

אלי
אורנה בקשי
פיני ראובן
יואל יעקובוב
ישראל
בועז שטרן
רחמקין יובל

050-6330524
050-7432685
054-3260778
052-7788005
050-5269919
052-7263366

03-9767328

03-9767333

04-6595588
03-6511406
04-6527776
03-5684002

04-6526482
03-5011280
04-6527776

אורי
ישראל ביטון
ניר זינגר
מרי דהן
דוד רחמים
דרור אליהו
אלעד אופק
שלמה
כפיר דידי
מירב פינטו

050-4447323
050-4447320
052-4544448
055-6646383
052-7500236
053-728211
054-7669112
054-3333777
050-2440220
054-4888963

03-5733322
03-6247080

03-5732434
03-6362673

03-9509987
1-700-706-963
03-5684002

03-9509986
02-5333193
03-6252758

יבנה
הגפן  ,26מבשרת ציון

04-6344111

04-6344999

עמק חפר

1700709707

09-8844546

רוני סודאי

רוני

050-6274265

פיתרוניקס

פיני ראובן

אופק מערכות

אלעד אופק

זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

קרן אור נגר

גראנד טק בע"מ
לנטק מערכות ותקשורת בע"מ

054-3260778

054-2429969

052-6387118

החשמל  ,10עפולה
עפולה
טבריה

uri_kol1@walla.com
shay@ytek.co.il;ronen@ytek.co.il
yoelm@ness-matach.co.il; rotema@nessmatach.co.il

הגר"א  14חולון
מנהל אזור צפון

elis@one1.co.il
bakshi@orange.net.il
pitronix@gmail.com
info@printec.co.il
katuni295@gmail.com
boaz.stern@motorolasolutions.com
rachamkinyuval@gmail.com
info@ramid.co.il
haya@arrowmid.com
israelbiton@arrowmid.com
nirzi@yehuda-tal.com
mery@siltech.co.il
david@o-me.co.il
droreliyahu@motorolasolutions.com
admin.cf@gmail.com
shlomo@saalto.co.il
kfirdidi@gmail.com
meirav@ben-security.co.il

04-6253707

roni-su@zahav.net.il

04-6526482

pitronix@gmail.com

052-7669112

052-6320009
שי זריהן

04-6595588

073-2020717
04-8114181
073-2930739
04-6725704
076-5014032
6520422

תל אביב

tamim@sbisrael.co.il
shlomid@anteco.co.il
uria@erco.co.il
migvan.solutions@gmail.com
yosi.nachum@g1-group.com
s.l091260@gmail.com
yonas@bezeqint.co.il
nivpais@gmail.com

admin.cf@gmail.com
03-6389317
03-3730164
09-9566908

03-6382539

maorl@bdo.co.il; keren-orl@bdo.co.il

03-3730148

oleg@grand-tech.co.il

09-9567154

shay.z@lan-tech.co.il

מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכות גילוי אש
מצלמות אבטחה
מצלמות אבטחה
מצלמות  ,LPRמערכת RFID
מצלמות וטכנולוגיות מיגון
מצלמות ואינטרקום
מצלמות ואינטרקום
מצלמות ואינטרקום
מצלמות ואינטרקום ומערכת גילוי אש
מצלמות ואינטרקום ומערכת גילוי אש
מחשבים ומצלמות פקסים ומכונות
צילום
מחשבים ומצלמות פקסים ומכונות
צילום
מוצרי תקשורת
ציוד תקשורת
ציוד תקשורת
ציוד תקשורת
ציוד תקשורת ומכשירי קשר
ציוד תקשורת ומכשירי קשר
ציוד תקשורת ומכשירי קשר
ציוד תקשורת ומכשירי קשר
ציוד תקשורת ומכשירי קשר
ציוד תקשורת ומכשירי קשר
אספקת ציוד תקשורת
אספקה וביצוע ציוד תקשורת
אספקה וביצוע ציוד תקשורת
אספקה וביצוע ציוד תקשורת
ביצוע עבודות תקשורת
ביצוע עבודות תקשורת
ביצוע עבודות תקשורת
ביצוע עבודות תקשורת ,טלוויזיה
במעגל סגור
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע
עבודות תקשורת מחשבים
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע
עבודות תקשורת מחשבים
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע
עבודות תקשורת מחשבים
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע
עבודות תקשורת מחשבים
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע
עבודות תקשורת מחשבים

גירית מערכות בקרה ותקשורת בע"מ

חיים חן

054-5699838

רוני סודאי

רוני

050-6274265

09-8633970

03-7537801

haimh@girit.co.il

04-6253707

roni-su@zahav.net.il

ת.ד  69סכנין 30810

info@saklab.com

סאקלאב ציוד מדעי וטכנולוגי בע"מ

תאיר קסום סמנכ"ל שיווק

054-7662699

04-6740210

04-6744136

אלידור 2000

בן

054-2467922

08-9480000

08-9366678

elidor@015.net.il

הכוורת בע"מ
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ
א .נין נון ושות' בע"מ

יוסי
קרן אור נגר
חלי דסנר

074-7671290
054-2429969
050-8934440

08-9150700
03-6389317
03-5612079

08-9150701
03-6382539
03-5610627

tzafon@hakaveret.co.il
maorl@bdo.co.il; keren-orl@bdo.co.il
hely-d@mafil.co.il

פרינטק מיכון משרדי בע"מ

יואל יעקובוב

052-7788005

03-6511406

03-5011280

ליכט ירון יצחק
יזמקו
י.מ.מ מעכת אבטחה
סופט מאסטר בע"מ

ליכט ירון
עדי מאור
רז
לנה

052-3850389
052-4470882
052-54996111
054-2082226

או מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ
ד.ו שילה בע"מ
סיגמא מערכות מידע
סלקום
רוסלן פתרונות סלולר בע"מ
בזק
פרטנר

דוד רחמים
דוד ונונו
חאלד בסול מנכ"ל
לימור מועלם
זהר זכאי
יוסי בנימין

052-7500236
054-9847774
054-6885004
052-36666661
050-6862474
050-6777161
054-4815174

רוני סודאי

רוני

050-6274265

הגר"א  14חולון

077-4201204

077-3300997

1-700-706-963
04-8581990
04-6455114

02-5333193
04-8576888
04-6468084

04-6272574

153-46272574

info@printec.co.il
afulanow@gimal.com
adi.maor@yazamco.co.il
ymmsec@gmail.com
lena@soft-master.com
הגפן  ,26מבשרת ציון

נצרת

04-6253707
התקנה ואספקת מערכות כריזה ואזעקה

david@o-me.co.il
d.v.shila@gmail.com
khaled@sigmanet.co.il
LEEMORMU@cellcom.co.il
boris.bord1@gmail.com
zoharza@bezeq.co.il
yossi.binyamin@orange.co.il
roni-su@zahav.net.il

פיתרוניקס

פיני ראובן

054-3260778

04-6595588

04-6526482

pitronix@gmail.com

קשר העמקים בע"מ
עמית תשתיות

שושי
עמית

שמואל 050-7959392
050-5958796

04-6521355

04-6527522

510@deshe10.co.il
amitdidi932@gmail.com

א.ר תעשיות מיגון אש

מתי בורשטיין

050-5557829

077-7151000

077-5171002

mati@migun102.com

אופק מערכות

אלעד אופק

מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ

דרור אליהו

מוקד  007שירותי בקרה ממוחשבים בע"מ

טל

סמדר אלקטרוניקה

054-7669112
053-728211

03-5684002

03-6252758

admin.cf@gmail.com
droreliyahu@motorolasolutions.com

050-8870269

04-6578630

04-6566326

tal@moked007.co.il

052-9277048

גראנד טק בע"מ

052-6320009

avismadar@gmail.com
03-3730164

050-6274265

רוני סודאי

רוני

י.א פרויקטים

ירין

050-4621660

קולרם

שמואל בוכריס

052-2989062

קרן אש

חנן

052-2674007

03-5517048

זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

קרן אור נגר

054-2429969

03-6389317

א .נין נון ושות' בע"מ

חלי דסנר

050-8934440

04-6480881

03-3730148

oleg@grand-tech.co.il

04-6253707

roni-su@zahav.net.il

04-6480881

Ahuvim@gmail.com
kolrm97@gmail.com

03-5612079

03-5528185
רכש ואספקת תוכנות מדף ופיתוח תוכנה
03-6382539
03-5610627
מערכת מוקד עירוני

בת ים

k-e@kerenesh.co.il

maorl@bdo.co.il; keren-orl@bdo.co.il
hely-d@mafil.co.il

רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע
עבודות תקשורת מחשבים
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע
עבודות תקשורת מחשבים
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע
עבודות תקשורת מחשבים ,רכש
ואספקה של מחשבים ושרתים
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע
עבודות תקשורת מחשבים ,תוכנות
מדף ופיתוח תוכנה
רכש ואספקת ציוד תקשורת וביצוע
עבודות תקשורת מחשבים ,תוכנות
מדף ופיתוח תוכנה
רכש ואספקה של מחשבים ושרתים
רכש ואספקה של מחשבים ושרתים
רכש ואספקת מחשבים ,שרתים וציוד
תקשורת וביצוע עבודות תקשורת
מחשבים
אספקת ציוד תקשורת וביצוע עבודות
תקשורת
מכונות צילום
מערכות גילוי אש
תוכנות מחשב
רכש ואספקה של מחשבים ושרתים,
ציוד תקשורת וביצוע עבודות תקשורת
למחשבים
תקשורת חשמל
מערכות אינטרקום ומידע
קו תמסורת וסלולר
קו תמסורת
קו תמסורת
קו תמסורת
ייעוץ ביטחון ואבטחה ומצלמות אבטחה

התקנה ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנה ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנה ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנה ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנה ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנה ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנה ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנה ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנה ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנה ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנת ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנת ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנת ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
רכש ואספקת תוכנות מדף ופיתוח
תוכנה
רכש ואספקת תוכנות מדף )בלי פיתוח
תוכנה(

עומר זייד
חברת סיאטא
My city
חברת CRMC
דיגיטיילס -ייעוץ ושיווק דיגיטל בע"מ
ס.א פריזמה קידום ופרסום בע"מ
אחי מדיה בע"מ

משה כהן

052-9258360
054-5677101

דורית

058-7575275

יהב אלגם

054-2300408

yahavs123@gmail.com

יניב שדה

054-6303310

yanivjs@seprism.com

אחיקם

050-6205335

ahikam77@gmail.com

052-7950849

levmednik@gmail.com

לב
ליכט ירון יצחק

ליכט ירון

052-3850389

גטר טק בע"מ

מאיה כהן

054-5691650

omerzaid@map-it.co.il
moshe_cohen@syata.co.il
info@my-city.co.il
dorit@crmc.co.il

03-6345283
04-8111434

afulanow@gimal.com

מערכת מוקד עירוני
מערכת מוקד עירוני
מערכת מוקד עירוני
מערכת מוקד עירוני
יהול שיווק דיגיטלי במדיה החברתית
יהול שיווק דיגיטלי במדיה החברתית
יהול שיווק דיגיטלי במדיה החברתית
יהול שיווק דיגיטלי במדיה החברתית

ספקי אינטרנט

רישוי מוצרי מיקרוסופט

רוני סודאי

רוני

050-6274265

נאות מרגלית
הרבצת התורה
נעמת
אמונה
בית יעקב
איתן עמיתי
נתן ק.
אמילי חממה לקטנטנים
עמותת שלהבת עילאי
ויצו
בני אור

אסתר צ'סטר
אתי חזיזה
אילנה פינטו
ורד דומברוביץ
פייגי טבק  +שרי
איתן עמיתי

054-4530499
052-4239524

ויקי ויינשטיין
חיים מנחם
רוית טל זימור
ישראל רווח

mayac@getter.co.il
הכנת תיקי שטח
04-6253707
הפעלת מעונות יום

roni-su@zahav.net.il

02-6335286
04-6421748
03-6179216
02-6268878

e@neot-mrgalit.co.il
e0504155568@gmail.com
ilanapinto@naamat.org.il
vered@emunah.co.il
figit@ganimm.co.il;sarar@ganimm.co.il
eitan@govo.co.il
enativ.com@9910256
lishka@emili.co.il
shalhevet7371@gmail.com
ravitt@wizo.org
israel03397@gmail.com

04-6591873
02-6268844

055-9383652
050-4126767
08-9390328

08-9452098

054-7992444
03-6923769

03-6923777

054-4455576

רישוי מוצרי מיקרוסופט
הכנת תיקי שטח
הפעלת מעונות יום
הפעלת מעונות יום
הפעלת מעונות יום
הפעלת מעונות יום
הפעלת מעונות יום
הפעלת מעונות יום
הפעלת מעונות יום
הפעלת מעונות יום
הפעלת מעונות יום
הפעלת מעונות יום
הפעלת מעונות יום

קבלני חשמל
052-3741070 ,0507210091
052-2535591
050-3199252

04-6750070, 046750754
6527681

ש.א.א .תקשורת בע"מ
אורן זריהן
פא"י אור עבודות חשמל בע"מ
קלינה אליעזר ובניו
כהן את בן-דוד
רהב
הרצל דדון  -חשמל ירדן
ד .גילעד
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
דידי מערכות ופיקוח

04-6344111

04-6344999
6492666

ליאור פיניאן

052-8499492
אלי 054-3333774
פחימה
050-5876625
050-7888425

04-6556778

04-6555611

04-6492935
04-6531164
04-6481128
050-5370374

04-6492434
04-6532772
04-6480130

מחמוד טאטיר
כפיר דידי

050-2121965
050-2440220

04-6464799

04-6080787

ציון גל

הילי בליזובסקי

054-2626285

שפי בטיחות ואיכות

שרון לביא

050-3021347

אלי וניב פייס

אלי פייס

050-3199372

בן חור יוסף
יוספי הנדסה בע"מ
אלגבסי מוטי
אחים סרהנגי בע"מ

בטיחות ברמה

מוזי בוטון
שמר בטיחות

04-6750070
6591113
04-6598887

נווה עובד ת.ד 56 .פוריה 15210
רח' העליה  48עפולה
רח' נילי  12עפולה
רח' עירית  16ת.ד 776 .נצרת
עלית
עמק חפר , 41 78עמק-חפר
ח"פ 515747830

ben-hur@013.net.il
yosefehandasa@gmail.com
moti11221@gmail.com
sarhangi@zahav.net.il

קבלני חשמל
קבלני חשמל
קבלני חשמל
קבלני חשמל
קבלני חשמל

info@saaltd.co.il
orenz1964@gmail.com
liorpinian0@gmail.com
kalinashlomi@gmail.com
cbdltd@walla.co.il
yinon.raav@gmail.com
herzeldadon@gmail.com
dgilad@dgilad.co.il
delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
kfirdidi@gmail.com
hili.gal.engineers@gmail.com
ayoubsafety@gmail.com
sfy.betihut@gmail.com
eli_pais@walla.co.il; nivpais@gmail.com
sales@mozi.co.il
info@shemersafety.co.il

א.ב בטיחות

haim@absafety.co.il

שי אוחנה בטיחות

shay2900@gmail.com

קבלני חשמל
קבלני חשמל
קבלני חשמל
קבלני חשמל
קבלני חשמל
קבלני חשמל
קבלני חשמל
עבודות חשמל ובניין
עבודות חשמל ,תאורת רחוב ובניין
ייעוץ ותכנון חשמל ואנרגיה
סולארית,התייעלות אנרגטית
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות
מוסדות חינוך וציבור
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות
מוסדות חינוך וציבור
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות
מוסדות חינוך וציבור
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות
מוסדות חינוך וציבור
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות
מוסדות חינוך וציבור
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות
מוסדות חינוך וציבור
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות
מוסדות חינוך וציבור

hb@hb-safety.co.il

ה.ב .בטיחות

shealti@netvision.net.il

ש.צ .בטיחות

ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות
מוסדות חינוך וציבור
ממונה בטיחות וגהות עירוני לרבות
מוסדות חינוך וציבור

חשמלאי  +מתכנן תאורה
04-8121961/3

04-6996679

03-5789499

03-5789498

0522-850265
050-5958796
052-3488606
052-5597320

04-6568520
09-7451050
04-8334474
04-8739070

04-6576425
09-7431478
04-8336420

04-8258603
שלוחה 03-5597320 3

04-8244879
03-5597321

ענאן בטחיש
יוסף אברהם
רם-אור

050-5232757
050-5414243
ויקטור 050-5326294

04-6461563
077-4401020
03-6052170

04-6452750
04-8223377
03-5442737

פלץ ורוניקה תכנון ויעוץ חשמל

054-4780376

א.ד הנדסת חשמל
טייכמן רוזנטל
מוטי אלקובי  ,מנהל ארגמן חשמל תאורה ותקשורת

052-3274295
054-5355550
050-6779866

אינג' אורי אברהמי
הדס ביקורת
יוסי שמר
שינדלר אלקטריק -מני סגל
איציק קליין
יורם זגורי
המכון לניתור בלאי
דודי  -דור תקשורת
צור פרוייקטים
אורן זריהן
מאיר אלמלם
א.א .רן
מוטי אלגבסי
ירון נחמן
בני כהן
שלומי קלינה
א.ח.חאלד לבנייה בע"מ

0522-215621

סער מהנדסים
ג.ב .מהנדסים בע"מ
קשר זיו הנדסה
שרעבי עמוס
דן שרון
א.א מהנדסים
עמית תשתיות
משרד גניברג שטרנגלז )דובי(
א.ט שרותים משפטיים בע"מ

052-8197250

עמית
לילך אדרי

04-6575920
09-9629090
04-8229229

04-6575921
09-9629000

שרח שלום שרעבי  7ת.ד8415 .
חיפה
רח' ברוך הירש  30בני ברק
51202
רח' לולב  9/7ת.ד 15139 .נצרת
עלית 17511
בהמלצת אשרת בראון

כספרי  25חיפה 34677
יגיע כפיים  12פ"ת
רח' פאולוס השישי  67ת.ד.
 50141נצרת 16160
פרוספור שור  ,14תל אביב.
כבר לא עובד אצל ערן דוכן.
פתחה משרד עצמאי
לא לשלוח אליהם יותר  -ע"פ
ישראל
טל מנשה  ,6חיננית
רחוב ריינס  30פתח תקוה
49382

052-8755666
505264448

דודי
צור פלג
אביר חשמל
רן אלנהורן

בני
אגבאריה חאלד

050-4577786
054-4978278
050-5876625
07-3213585
072-3249634
050-3199252
050-9151544
050-5239071
050-5268007
050-5727407
052-6016513
050-3311026

ישראל טל
שובל שמי יזמות ובנייה
חיים הדר  -אל חי
שרותי עוז
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ
ד.ו שילה בע"מ
י .קליין ובניו בע"מ

אוריאל בן שמעון
דוד ונונו
יצחק קליין

יוסף אפרים
נתנאל קליין
גלביס  -יעוץ ,ליווי ,תכנון
חשמל ותקשורת
דידי מערכות ופיקוח
ירדן עבודות חשמל
א.ח.חאלד לבנייה בע"מ
י.א פרויקטים
א.נ דריכת מבנים חיזוק ושיקום מבנים
עמית תשתיות

שלמה
כפיר דידי
הרצל
אגבאריה חאלד
ירון
דוד קודלר
עמית

054-6445156
054-9436060
050-6402893
054-3333777
050-2440220
050-5370374
050-5727407
050-4621660
052-5102307
050-5958796

אולימפיה תעשיות בע"מ

מוטי הרשליקבי'ץ

052-8081020

שובל
050-5322715

050-7443937
054-3071760
054-9847774
050-5264448

הפרסה  5עפולה
באמצעות הפקס

6070806
6492666

6595569
09-8879111

09-8879222

04-6110206

04-6378643

077-4323803
04-6596227
04-6526982
04-9913446
04-8581990
04-6591061

04-6293126
04-6596013
04-6526982
04-9919150
04-8576888
04-6521078

זכרון יעקב

עפולה

saar@saar-eng.com
חשמלאי  +מתכנן תאורה
gb_varda@netvision.net.il
חשמלאי  +מתכנן תאורה
kesherziv@gmail.com
as02@012.net.il
dansharon@dansharon.co.il
avshalom@a-avshalom.com
amitdidi932@gmail.com
grinberg.shterenglaz@gmail.com
et.lawservices@gmail.com
info@bathish.info
y.abraham@netvision.net.il
victor@ramor.co.il

office@od-eng.com
kobi@teichman-co.com
moti@argamaneng.co.il
uri77@zahav.net.il
hadas-bm@zahav.net.il
yosishemer1@gmail.com
menisegall@gmail.com
kleinomer@walla.com
zy_elect@012.net.il
pmds@bezeqint.net
dor_coh@bezeqint.net
tz.peleg@gmail.com
orenz1964@gmail.com
abir13elc@gmail.com
yonip_q@yahoo.com
moti11221@gmail.com
ynahman01@walla.co.il
vered@cohenb.co.il
kalinashlomi@gmail.com
khaled4build@gmail.com
tsisraeld@gmail.com
shemi@yazamoot.co.il
haim6596@walla.co.il
בפקס
ouriel@sw-eng.il
d.v.shila@gmail.com
kleinomet@walla.com

רמת השרון4703042

motti@olympialighting.com

04-6344111

04-6344999

04-6110206
04-6480881

04-6425025
04-6378643
04-6480881

עפולה
בית שאן

חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי

veronikafa@gmail.com

קרית טבעון

עמק חפר

חשמלאי  +מתכנן תאורה
חשמלאי  +מתכנן תאורה
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי

חשמלאי

efyosef56@gmail.com
netanel@klein-ld.com
office-legalvis@partner.net.il
shlomo@saaltd.co.il
kfirdidi@gmail.com
herzekdadow@gmail.com
khaled4build@gmail.com
ahuvim@gmail.com
kodler55@gmail.com
amitdidi932@gmail.com

09-7947675

מדידות קרינה

חשמלאי  +מתכנן תאורה

חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי
חשמלאי  -בודק חשמל סוג  - 2בדיקת
מתקני חשמל עד  250אמפר
חשמלאי בניין
טכנאי מוצרי חשמל
טכנאי מוצרי חשמל
שירותי תכנון חשמל ותקשרות
שירותי תכנון חשמל ותקשרות
בדיקות חשמל מבנים ציבוריים
בדיקה ומתן אישורי תקינות ללוחות
חשמל ,מערכת ההארכה
יועץ ומתכנן תאורה
מתכנני תאורה
יצור לוחות חשמל
יצור לוחות חשמל
עבודות חשמל
עבודות חשמל
עבודות חשמל ותאורת רחוב
עבודות חשמל ותאורת רחוב
עבודות חשמל ותאורת רחוב
תאורת רחוב ,אולמות ,מפעלים ותאורה
סולארית.

גלית חברה לאיכות הסביבה
דגש מדידות הנדסה וייעוץ בע"מ
מונו טק
דולב
א.א .מערכות מידע וניהול משאבים
מני סגל בדיקות קרינה ומיגון
מל"ז
יהודה קראוס
לייף סייבר פתרונות קרינה בע"מ
טלדור
י .קליין ובניו בע"מ

שירן
אסף קרמר מנכ"ל

054-3211713
052-8376768
052-8755666

09-7400040
04-6338030
09-9736505
03-5520066
052-8755666
03-5250038

050-2788220
אביעד
יצחק קליין
אבי
גולן

050-5264448

הובלות אבי עפולה
גולן חדד
י.ש מובינג
תופיק טאהא בע"מ
רוני גורן שינוע יבשתי בע"מ
י.ש מובינג
בן עטיה הובלות
תפוז
ראובן עג'מי
הובלות אלכס
הובלות כחול לבן
בן ציון הובלות
הובלות אוראל
אבי הובלות

אלכס
מומי
בן ציון
אילן
ימית

050-5302203
052-5420453
050-6572399

א.ס.לב הובלות ואחסנה בע"מ

יהודית סרור

050-2007520

הרמות העמק
מרזבית צפון
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

ברק
רעות
אושר דנינו
ציון יצחק

050-9116431
050-9282818
052-3947423
053-6555955

א.ט שרותים משפטיים בע"מ
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

לילך אדרי
מחמוד טאטיר
אושר דנינו
ציון יצחק

052-5597320
050-2121965
052-3947423
053-6555955

אלרואי 0524701005

052-2428824
053-5205893
050-20204350
רעות 050-5745202
050-5966070
053-4427356
1800222440
052-3437452

03-5520066
03-5214626

03-6444486
03-7762935
04-6591061

04--6965151
077-3228556

03-6203034
03-9618655
03-9442233
03-616934
04-6521078
הובלות

עפולה

04-6965252
077-2017790
moving.y.s@gmail.com
benatia85@gmail.com
רמלה
אזור
6526248
גולומב  ,28עכו

1-700-077-076
03-5374505

04-6595921
04-7702367
077-5060726
שלוחה 03-5597320
3
04-6464799
04-7702367
077-5060726

03-6213910
077-9122828
04-6590669
04-7702366
077-5060726
03-5597321
04-6080787
04-7702366
077-5060726

לוינסקי  108ת"א ת.ד 59099
מיקוד 6699001

עפולה
כפר גדעון  ,17מיקוד 19310
יגיע כפיים  12פ"ת

כפר גדעון  ,17מיקוד 19310

אחז
קות

galit@galit.co.il
service@dgsm.co.il
info@monotech.co.il
shiran@dolevltd.co.il
asafkrem@netvision.net.il
menisegall@gmail.com
moked@malraz.org.il
מבקש להעביר לו בפקס
avuad@life-saver.co.il
menachema@taldor.co.il
kleinomet@walla.com
6863277@gmail.com
golanhadad55@gmail.com
moving.y.s@gmail.com
yoav_7171@wallh.co.il
reutshuv@gmail.com;elroi@goren-bro.com
moving.y.s@gmail.com
benatia85@gmail.com
hana@tapuz-moving.co.il
rauven12345@gmail.com
mnatasha@bezeqint.net
momi6801@gmail.com
benziondd@gmail.com
ilan11701@walla.com
6863277@gmail.com

מדידות קרינה
מדידות קרינה
מדידות קרינה
מדידות קרינה
מדידות קרינה
מדידות קרינה
מדידות קרינה
מדידות קרינה
מדידות קרינה
מדידות קרינה
מדידות קרינה
הובלות
הובלות
הובלות
הובלות
הובלות
הובלות
הובלות
הובלות
הובלות
הובלות
הובלות
הובלות
הובלה ואריזה
הובלה ואריזה
הובלה אריזה ואחסנה

info@hovalot.co.il
 baraktamam80@gmail.com;tamamyasmin@gmהובלות  +מנוף סל הובלות
ail.com
reutshedo@gmail.com
הובלות מנוף כף שופל
osher167@walla.co.il
שרותי הובלה
zionizchak@gmail.com
שרותי הובלה
שירותי הובלה +מנוף הרמה
et.lawservices@gmail.com
delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
שרותי מנוף עם סל הרמה
osher167@walla.co.il
שרותי מנוף עם סל הרמה
zionizchak@gmail.com
שרותי מנוף עם סל הרמה
מנוף סל אדם

לעד
ס.ד

עמוס
מדטכניקה בע"מ
שאול זכרי
שאול אזולאי

052-5965960
שלומי טל

amos@laadsd.com
052-2584953
052-6536114/3
050-5209518

חיים קלים

חיים גוקיל

052-5900206

הרצנו מנופים בע"מ

לירון

052-2777156

א .פרץ שיווק אספקה טכנית
אס.אס.אס סמארט סולושין בע"מ
פולקובסקי בנייה והנדסה בע"מ
אלויק
הום סנטר
בן חור
אורעד מהנדסים
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
זד לייט
פס אור
רוסלן פתרונות סלולר בע"מ
יבוא 4U
פולקובסקי בע"מ
מפטאקס

מנחם

03-9254032

03-9249977

04-6396223

04-6396736
077-5250501

03-9191969

עפולה
hertzanu4@gmail.com

vered@cohenb.co.il
shlomital@medtechnica.co.il
gozemumche@gmail.com
shahal81@013net.net
Haimguakil7392037@gmail.com
hertzanu4@gmail.com

מנוף תקרה  +רצפתי
מנוף סל
מנוף סל
הובלה  +מנוף הרמה  +מנוף סל אדם
הובלה  +מנוף הרמה  +מנוף סל אדם

חומרי חשמל

ענבר
רוני שאול
אולגה
שני
שבי אבנטל
יאיר
עומר
מאיר
גל
תומר
מייק פינקלשטיין

052-3566446/046526689
053-2223222
050-4406363
יהלי 050-5545008
054-5398032
053-2257457
054-3538188
050-9120612
052-3486714
050-6862474
052-2061225
052-3373111
054-4660014

a.peretz10@walla.com
ח.פ515199958 .

073-7278889
08-3731501
03-9099991/2/3

03-9099000

03-5500858
03-5428901

09-7480351

04-6492666
04-6596286
04-6272574

04-6492666
04-6403642
153-46272574

yairswisa@gmail.com

09-8988634

info@s-s-s.co.il
enbar@polakowski-group.co.il
office@elvik.co.il
iski21@homecenter.co.il
roni@benhurl.com
shabi@oradeng.com
yairswisa@gmail.com
zlight602@gmail.com
meir@pasor.co.il
boris.bord1@gmail.com
gal@y4u.co.il
tomerhirsh@hotmail.com
mike@maftex.co.il

חשמל ותאורה
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב

לנטק מערכות ותקשורת בע"מ
א.ס .לוי שיווק חשמל
גל אור
ארכה תקשורת בע"מ
ראש חשמל חיפה והצפון בע"מ
פא"י אור עבודות חשמל בע"מ
אנגריקום
מגדל אור
א.כ .לדיטק בע"מ
בקשי שיווק
רמי  108בע"מ
י .קליין ובניו בע"מ
אלפסק
אונירום
גאומטרוניק
איתן הנדסה
אחזקות לעד ס.ד
א.א .מהנדסים ויועצים
טופז חברה להנדסה בע"מ
שחם אריכא
פינות תרבות ירוקות
קסריה -עיצוב בנוף
ל.ש.מ מתכות בע"מ
טש מתכת בע"מ
הדס -רהוט רחוב
אורבן פארק
יו עץ  -צביקה
יצירה ש .נויפלד בע"מ

שי זריהן
סמי לוי
טל
אורי אהרוני
ארז גדליה מנהל
ליאור פיניאן
יוסי
דודי
יוסי מיראג'
אורנה בקשי
מעיין
יצחק קליין
מוטי

052-6387118
052-8398844
054-3227601/2
054-2299108
052-2588798
050-7888425
052-5828899
052-8529007
054-4515522
050-7432685
050-6847714
050-5264448
09-8306309
09-7498330
054-7797708
02-9904710
052-5965960
052-2850265
052-6676644

סיגל 052-6971155

סיגלית

ישראל
עמוס
אבשלום אליהו
מג'יד

מאיר
טל שובל
זוהרה

עודד

מתקני פסגות
קדשאי גלעד
אי .אם .שגב תעשיות מתכת בע"מ
פנו אלינו במייל(
אלכס גוטמן  -רהיטי קק"ל
פרמוט  -רהיטי קק"ל
עמית ריהוט רחוב וגן
נ.א תעשיות מתכת
רוני שלום
י.מ שיווק ופיתוח  -פינות תרבות ירוקות
אקרשטיין

דודי קולנגי 050-5836705

י.ג .יצור ריהו לגני ילדים בע"מ
פטוריז
ש.מוטי בע"מ
העמותה למען הילד
סטודיו  -16פנו במייל
גנית פארק
אור תע"ש

גל פז  +ידיד שחף

שרון

ברל'ה  -אייל בסון מנכ"ל

054-5953010
052-5550667

073-2020716

073-2020717
04-8215515

09-8988302
04-6591061

09-8988202
04-6521078

uria@erco.co.il
ח"פ 515747830

04-8739070/1
04-3124620
08-8563535
08-9450212
04-6263006
03-9613415

04-8739050
04-8124625
ריהוט רחוב  +מתקני משחק
077-4448492
08-9458356
04-6263062
03-9529484

עפולה

נשר
חיפה 3223703
רח' העמל אשדוד

sigalit@arica.co.il;orly@arica.co.il
pty@pty.co.il
info@caesarion.co.il
lesheminfo@gmail.com
info@tashmetal.co.il
info@hadas-rihut.com
info@upark.co.il
galliduani@bezeqint.net
oded7458@014.net.il
roni@m-ps.co.ildudi@m-ps.co.il
kadshay@netvision.net.il
michal@imsegev.co.il
pax-08-9327186
gutman858@gmail.com
ptermot@outlook.com
amit@amitodf.co.il
lirann9@gmail.com
shalomroni@walla.co.il
pty@pty.co.il
מספר לא מחובר

03-9605556
04-6188720

03-9605557
04-6230564

04-8723894

04-8721435

רוני שגיא 054-7828845
052-3796740
050-8712179

02-6335474
משרד08-9422440-

02-9972090

פסגות ד.נ .מזרח בנימין

052-2305288
אלי 050-9494949 -

08-8586124
04-6330044
04-6733023

08-8587761
04-6222060
04-6733024

מרכז שפירא 79411

050-7683360
050-3730090

לירן052-5759579-
052-6858601
08-9450212
04-8721220
052-2311641 / 0543455253
08-9761692
03-5523684
04-6791040
054-4256477
054-4747471
08-8596994

050-8186909

נופים

052-6089034

לשם מתכות

054-5953010

מתקני פסגות
גן גנית
עפולה ACE
כתר פלסטיק עפולה
אופק לייצור ריהוט גן ורחוב
חברת גפן  -תכנון ופיתוח נופי
גרדן סייל ריהוט גן עפולה
ישראעץ
גנית פארק

09-9566908
04-6720011

09-9567154
04-6725704

טבריה

דודי קולנגי 050-5836705
יוני
אדווה

רוני שגיא 054-7828845
052-8536451
אנאס סגן מנהל

צור מרדכי מנהל
יוסף בטיטו
מיכאל
סטלה
ניר גליק

050-9707577
054-5796633
052-6243220
052-3454085

46492313
08-9450212
04-8721247
09-7687444
08-9761795
03-5523728
שרה 052-6089034
09-7492487

shay.z@lan-tech.co.il
s.l091260@gmail.com
tal@g-o-solar.co.il
uria@erco.co.il
erezg@ras1.co.il
liorpinian0@gmail.com
office@energycom.co.il
david@migdal-or.org
yossim@leditech.co.il
bakshi@orange.net.il
remy@remy.co.il
kleinomet@walla.com
motis@aviem.co.il
info@unirom.co.il
itziky@gamatronic.co.il
eitan@eitan-tut.co.il
amos@laadsd.com
avshalom@a-avshalom.com
office@topazengs.net

09-7687445

ח"פ 511260861
08-8597777
טל' ,09-7677017
פקס -153-50
8186909
04-6791040 0524306990
טל' 03-9613415
פקס 03-9529484

superetz@zahav.net.il
paturiz@barak.net.il
לשלוח בפקס 03-5523728
פקס 6717765
orna@studio16.co.il
ganit@ganit.co.il
info@or-taas.co.il
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חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
חומרי חשמל ותאורה  /רחוב
גופי תאורה מגוונים
בדיקת חשמל מתקנים ציבוריים
בדיקת חשמל מתקנים ציבוריים
חשמל אלפסק
חשמל אלפסק
חשמל אלפסק
חשמל אלפסק
תאורת רחוב
יועצי הנדסת חשמל
תכנון ויעוץ חשמל
רהוט רחוב ברזיות
רהוט רחוב וברזיות
רהוט רחוב
רהוט רחוב
ריהוט רחוב
רהוט רחוב
רהוט רחוב
ריהוט רחוב
רהוט רחוב וגן
רהוט רחוב וגן
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק

eyal@berales.co.il
sigal@shevet-achim.co.il
yanivdesk@gmail.com
פסגות ד.נ .מזרח בנימין
קסריה

02-6335474
04-6230562
04-6426130
04-6420570
04-6379411

02-9972090
04-6274531
04-6427396
04-6521359
04-6379406

פרדס חנה

04-6593740
04-6230555

04-6230564

עפולה
קיסריה

roni@m-ps.co.ildudi@m-ps.co.il
yoni@ganit.co.il
afula@ecp.co.il
04-6587953לשלוח בפקס
info@oufick.net
yosefbatito24@gmail.com
service@gardensale.co.il
office@israetz.co.il
ganit@ganit.co.il

ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט רחוב+מתקני משחק
ריהוט הצללות ומתקני רחוב
ריהוט הצללות ומתקני רחוב
ריהוט גן פלסטיק
ריהוט גן פלסטיק
ריהוט גן
מוצרי גן  -טוף/אבני דרך
ריהוט גן פלסטיק
רהוט עץ
מתקני משחק רחוב

י.ג .יצור ריהו לגני ילדים בע"מ

גל פז  +ידיד שחף

052-2311641 / 0543455253

שעשועים וספורט

דודי קולנגי  /יונית

054-5843216

08-6717666

גנית פארק
צמח כהן
פיברן -איש קשר -זאביק

שוקי 052-3329895
050-5200144
050-5205344

04-6230555

גרינפלדס פארק של ספורט-כבר לא קיים
אורבניקס -פתרונות ספורטיבים
עידן אל גני בע"מ

דורי אלמוג 054-7229939
דב054-5507393 -

גילגל מתקני משחק כייף ואקסטרים
א.ד .ריהוט ומתקנים בגן בע"מ
נ.ע.לבה
מגן-לי קבוצת טקניון ישראל בע"מ
אלו את ניצן
רוטוניב
דמיון

08-6717188
04-6230564

09-8614960

09-8620432

03-5738880
09-7404338
08-9226688

03-5738881
09-7404336
08-9226661

dorii@gsp.co.il
dov@urbanix.co
idan@idanelgani.co.il

09-9741880
09-8826957
03-5738882
04-8421701
03-5400440
6363787
09-8940511

09-9741881
09-8875493
03-5738881
04-8418245
03-5403588
6363913
09-8940185

gilgal22@gmail.com
ad@adplay.co.il
shmuel@ne-laba.com
atara@g-il.com
elonit@elo-nit.co.il
rotoniv@rotoniv.com
dimyon@orange.net.il

גבע בן דוד 054-7704277
054-7471117

09-7653934

09-7668717

050-4621660

04-6480881

04-6480881

054-4750221
עובדים בכפוף לגנית
054-7432179

גיל תייר  -אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ
ס .קליק
עצמון
י.א פרויקטים

09-7687444

09-7687445

אבנר 053-5580770
סולימן

יריון

superetz@zahav.net.il
;sales1@playground.co.il
yonit@playground.co.il
ת.ד 3060 .פארק תעשייה קיסריה

רח' יוספטל  25נתניה 42394

ronens@ganit.co.il
barzel@mivzakim.com
zzagen@017.net.il

office@gil-tayar.co.il
yaniv@skp.co.il
orly@atsmon-play.co.il
בית שאן

Ahuvim@gmail.com

א.ד מתקני משחק

שי

053-8580771

09-8826957

עמית למשרד  -נטלי אלקובי

אילן אלקובי

י.ג .יצור ריהו לגני ילדים בע"מ

גל פז  +ידיד שחף

052-2176716
052-2311641 / 0543455253

04-6750678

04-6750678

e.lan.alko.b@gmail.com

09-7687444

09-7687445

superetz@zahav.net.il

סאקלאב ציוד מדעי וטכנולוגי בע"מ

תאיר קסום -סמנכ"ל שיווק

054-7662699

04-6740210

04-6744136

חברת גפן  -תכנון ופיתוח נופי
א.מ בטיחות אלוסים
די.אנד.די בטיחות בע"מ
ירוק בעיר
חברת פסים
משאלות בעץ

יוסף בטיטו
וסים אבו ריא
בר-טל צחי
שי
אדיר
חנן

ad@adb.co.il

ת.ד  69סכנין 30810

054-5796633
054-4485482
050-6525052
052-3755105
052-6663396
050-9010402

info@saklab.com
yosefbatito24@gmail.com

04-8211628
09-7666457

04-8207735

ח"פ 032692337
נשר

was_86@hotmail.com
info@deandde.com
2greencity@gmail.com
adirtz1@walla.com
pinothen@gmail.com

072-2575156
מירב ישיר -08-
8620902

08-8522177

meirav@arica.co.il

ירוק עתיק
נופים

חיים
שרית

054-4480700
052-6089030

03-9312507

03-9340730

yarokati@017.net.il
sarithrr.amota@gmail.com

אשד מזרקות
אביב מזרקות
ליאור תחזוקת מזרקות
שטרק הנדסת מים בע''מ
אופיר כהן עבודות גינון פיתוח ואחזקה בע"מ
יוסף בטיטו

אבי תורג'מן מנכ"ל
אביב
ליאור
כוכב
אופיר כהן

050-5256367
054-4511596
050-8711901
054-3448744
050-6579401
052-2484835

08-8526662
09-7410742

חברת חכ"ם

דנה

אקולוגיס

דר' אריה רוזנפלד

שדות

נדב

עודד052-6618844 -

שחם י אריכא

aviturj5@netvision.net.il
aviv@fountain.co.il
lior8711901@gmail.com
kohav@starkingal.com
ofirgan@ofirgan.co.il
yosefbatito@gmail.com
dana@hacham.co.il
arik@ecolo-gis.com

054-4709178

nadav@sadotproj.co.il

אנרפרו

עופר

052-6001878

ofer@enerpro.co.il

ליגמ – פרויקטים סביבתיים בע"מ

רן מולכו

054-3188387

office@lygm.co.il

אילן אלתר CEO

אילן

050-7900300

073-2444336

ilanalter@alternet.co.il

מתקני משחק רחוב
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
מתקני משחק
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי
ספר
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי
ספר
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי
ספר
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי
ספר
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי
ספר
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי
ספר
אספקת מתקני משחק לגני ילדים ובתי
ספר
בטיחות ושערים
שולחנות קקל
שולחנות קקל
שולחנות קקל

ברזיות
ברזיות
מזרקות
מזרקות
מזרקות
תכנון מזרקות
אספקה בנייה ותחזוקת מזרקות
אספקה ,בנייה ותחזוקת מזרקות
ליווי ,הכנה והגשת קול קורא לשטחים
פתוחים
ליווי ,הכנה והגשת קול קורא לשטחים
פתוחים
ליווי ,הכנה והגשת קול קורא לשטחים
פתוחים
ליווי ,הכנה והגשת קול קורא לשטחים
פתוחים
ליווי ,הכנה והגשת קול קורא לשטחים
פתוחים
יועץ בקרת אשפה

זיו האפט  BDO -אילן אנג'ל
סביבות יעוץ סביבתי
בזק בינלאומי
אילן אלתר CEO
Energy Team
אינטגרטי
בינת
Clear Gate

ilanA@bdo.co.il
mail@svivot.co.il

052-6923339
02-5612574

שהם יונה

050-3043254

אילן

050-7900300

רועי פולניקוויאט

052-2554727

מיכאל בוטניק

ג'ניפר 052-6898650

איילת פורת

052-5528018

נדב פרייברג

054-7736044

076-5614463

יועץ בקרת אשפה
יועץ בקרת אשפה

ליווי ויישום הגנת הפרויות  -אבטחת
yonas@bezeqint.co.il
מידע
ליווי ויישום הגנת הפרויות  -אבטחת
ilanalter@alternet.co.il
מידע
ליווי ויישום הגנת הפרויות  -אבטחת
roie@energyteam.co.il
מידע
 michaelb@corporateintegrity.co.il;jennifere@corליווי ויישום הגנת הפרויות  -אבטחת
porateintegrity.co.il
מידע
ליווי ויישום הגנת הפרויות  -אבטחת
Ayelet.Porat@BynetSolutions.com
מידע
ליווי ויישום הגנת הפרויות  -אבטחת
nadav@clear-gate.com
מידע

076-5014032

073-2444336

שירותי ניקיון
א.ר.י החברה לניקוי חול

יאיר עלימה

050-4430099

08-8524640

איתי עוזרי
משה לוי
שבי מנכ"ל
אסף סנדרוסי
יוסף בטיטו
יוסי
קרן קנדרו
האדי
מיכל

052-2505894
054-9456645
052-2037777
054-7693340
054-5796633
074-7671290
052-8214770
054-9778077
050-4205050

09-7482575
054-5666338
1700700589
04-8664992

15397439268
02-5870560
04-8441819
04-6461919

08-9150700
04-6080810
04-6366497
03-9503502
04-6651111
08-9150700
04-6492555
04-6106100
אתי 04-6734734/
שלוחה 2

08-9150701
15346595949
04-6366496
03-9507175
04-6644966
08-9150701

קליר שרות בטכולוגית מים
חב' מאסטר בלסט בע"מ
ס.י .מעוז החזקה וניקיון
קבוצת תגבורת בע"מ
חברת גפן  -תכנון ופיתוח נופי
הכוורת בע"מ
פסגות אתן בע"מ
מקיפי מרום  300בע"מ
י .אוקינוס סוכנויות בע"מ
קמפוס ציוד משרדי בע"מ
הכוורת בע"מ
אורי קלין עפולה
סנו
גרפיטי

יוסי

074-7671290

סהר אוחיון
בצלאל

050-7700174

קרביץ טבריה

מורן

קרביץ עפולה
אשפלסט מסחר ותעשיות פלסטיק
קומפלקס כימיקלים
רוסלן פתרונות סלולר בע"מ
אגרו טכניק
קרביץ טבריה
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
אמקה ביט ) (2002בע"מ
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
ניתוב חוסן שיווק והפצה בע"מ
אסולין גבריאל

ששי שחרור
יוסי
טליה

052-4335270
052-7333661
052-5557831
054-8027160
050-6862474

מורן
יאיר
דן רוזנטל
אושר דנינו
אמנון כהן
גבריאל

עינב 08-9147777/
שלוחה 215
08-6750210
04-9990630
04-6272574
04-6591133

רח' המתכת  19אשדוד ת.ד
 12311מיקוד 77521
חביבה רייק  7ב' כפר סבא מיקוד
44283
רח'הנמר  9/9ירושלים
קרית אתא

עפולה
פארק תעשיה קדמת גליל
ראשל"צ

04-6342563

aryltd5@gmail.com
info@clear.co.il
molevy@012.net.il
maooz@hotmail.com
kvozat.a@gmail.com
yosefbatito24@gmail.com
north@hakaveret.co.il
psagot.keren@gmail.com
meikife@gmaul.com
ocyanus-r@bezeqint.net
campus4office@gmail.com
office@hakaveret.co.il
uriclean10@gmail.com
saharo@sano.co.il
etiam@graf.co.il;betzalelbr@graf.co.il
moranl@kravitz.co.il

08-6750929

אשקלון

153-46272574

052-7333661
054-3538188
052-4261001
052-3947423
052-5970763
050-5263392

073-2880011
04-7702367
04-9576660
04-6528287

073-2880022
04-7702366
04-9576633
04-6492696

אלור שיווק

אבי מלכה

054-9933620

פורד מערכות מוניציפליות
ל.ש.מ מתכות בע"מ
אי.אם .שגב תעשיות בע"מ

טליה
מיכל יוסף

.053-4202424
054-5953010
050-8717219

03-6816881
03-9613415
08-9422440

03-6818051
03-9529484
08-9327186
שרותי ניקיון בבתי ספר

פסגות אתן בע"מ
קבוצת תגבורת בע"מ
פרח השקד בע"מ
התאמה השמה ומידע בע"מ
ליאם
קבוצת תגבורת בע"מ
ניתוב חוסן שיווק והפצה בע"מ
קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ
פרח השקד בע"מ
אפקטביז שירותי ניקיון ואחזקה בע"מ
שאש
קלינור שירותים

קרן אלקריף
אסף סנדרוסי
ענבר כהן
טליה
ליאור
אסף סנדרוסי
אמנון כהן
תמי מאירס
ענבר כהן
אסא אברמסקי
מריק
ירון

052-8214770
054-7693340
052-6687744
053-4202424
054-2212285
054-7693340
052-5970763
052-4490128
052-6687744
054-6670415
053-5334177
054-6773441

04-6080810
04-8664992
03-6372213
04-8452451
04-6405022
04-8664992
04-9576660
03-6392233
03-6372213

153-4-6595649
04-6461919
03-5375444
04-8456998
04-6405044
04-6461919
04-9576633
03-6392211
03-5375444

04-6344426
03-6363444

04-6227063
03-6363460

yairswisa@gmail.com

תל אביב

מנחם אוסשקין  58עפולה 18400

קרית מוצקין

ח"פ 515145712
חדרה
תל אביב

ניקיון פסלים סביבתיים
ניקיון פסלים סביבתיים
ניקיון פסלים סביבתיים
שרותי ניקיון
שרותי ניקיון
שרותי ניקיון
שרותי ניקיון
שרותי ניקיון
שרותי ניקיון
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
אספקת חומרי ומוצרי נקיון

Ssasi@kravitz.co.il
yossi@ashplast.com
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
olga@st-moritz.co.il
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
boris.bord1@gmail.com
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
agrotechnik2016@gmail.com
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
moranl@kravitz.co.il
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
yairswisa@gmail.com
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
dan@kolmus.co.il
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
osher167@walla.co.il
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
amnon_nituv@walla.co.il
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
בפקס
אספקת חומרי ומוצרי נקיון
 Gilad1511@gmail.com;alluremarketing2017@gאספקת חומרי ומוצרי נקיון ונייר
mail.com
טואלט/ניגוב ידיים
ניקיון רחובות וכבשים ושטחים פתוחים
talia@hatama.co.il
lesheminfo@gmail.com
אשפתוני חוץ ופנים
michal@imsegev.co.il
אשפתונים
psagot.keren@gmail.com
kvozat.a@gmail.com
inbar@ph-clean.co.il
talia@hatama.co.il
liamc45@gmail.com
kvozat.a@gmail.com
amnon_nituv@walla.co.il
tamim@sbisrael.co.il
inbar@perahhashaked.co.il
efrat@effectbiz.com
shs2001@012.net.il
yaron-p@leanor.co.il

שרותי ניקיון ואחזקה בבתי ספר
שרותי ניקיון בבתי ספר
שרותי ניקיון בבתי ספר
שירותי ניקיון במוסדות העירייה
שירותי ניקיון במוסדות העירייה
ניקיון במוסדות העירייה
ניקיון במוסדות העירייה
ניקיון במוסדות העירייה
ניקיון במוסדות העירייה
ניקיון במוסדות העירייה
ניקיון במוסדות העירייה
ניקיון במוסדות העירייה

ר.ג.א

איציק איבגי 054-5390759

משתלת יודפת  -פקעות
משתלת אסא  -פקעות
משתלת אייל
משתלת השתיל
משתלת עונות
עץ הצפון
משתלת הדס
חיש שתיל
משתלת סכנין
משתלת מ.י כל גן בע"מ
ש.ה.נ.נ ניהול בע"מ )ליעות(
משתלת הגליל
משתלות גיבעת חן )צ.פ( 2018בע"מ
אסא בצלי פרחים
גבעת ברנר
משתלת ינאי
עמנואל שלתיאל
גינונים חברה לפיתוח ועבודות גינון בע"מ
בוטני מ.ג 2009 .בע"מ

אריאל 052-2979001

מירב 053-4412393

04-9800351
08-8574733

יזהר
נדב דוד
אחמד
הדס
גניה
בדארנה עבד
אדווה
רלי
גיא
עידן

054-6900454
054-4301445
050-5317052
050-6916680
גניה 03-9373134
050-5532034
050-6803272
050-9727606
052-5735408
053-7578106

עמוס
עמנואל
אייל רדון
מיכל גולני

050-6394279
052-2509591
052-4706211
054-6668826

חברת גפן  -תכנון ופיתוח נופי

03-6474041
משתלות
04-9800551
08-8574085

04-6258004

03-9373140

09-8988843
03-9373150

08-8574733
08-9443810/952
04-6365101

08-8574085
08-9443871
04-6301360

04-6817566

04-6817567

050-5317052

מסיטר גרין

עומרי עופר

052-4722723

תשובה אילן

עידן

052-4664654

ח"פ 057352460
ח"פ 514314749

04-9533178

04-9530069

ח"פ 203844030

אופיר כהן-עבודות גינון

אופיר כהן

050-6579430

08-6752469

08-6757443

א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

ציון יצחק

053-6555955

077-5060726

א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

אושר דנינו

052-3947423

04-7702367

04-7702366

גינונים חברה לפיתוח ועבודות גינון בע"מ

אייל רדון

052-4706211

04-6817566

04-6817567

א.א .מערכות מידע וניהול משאבים

אסף קרמר מנכ"ל

052-8376768

נעם ברמן

נעם

054-6323316

עומרי גיזום
ארזים מוקה בע"מ

עומרי לסרי
ארז מיארה

050-5681400
052-2577996

074-7044442
02-9914439

074-7044449
153-2-9914439

עדי חזון בע"מ
מ.הרהיט שלי בע"מ
עמית למשרד  -נטלי אלקובי
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
י.א.פרויקטיום
מרזבית סניף צפון

איתי פלישלמן
אילן אלקובי
אושר דנינו
ירון
רעות

050-4788101
052-5557536
052-2176716
052-3947423
050-4621660
050-9282818

04-9966483
03-5505354
04-6750678
04-7702367
04-6480881
04-6595921

04-9968942
03-5505678
04-6750678
04-7702366

חן פרסי
לירון
איתי

04-8389555
050-5339136
077-7990030 052-4851010, 052-6866688
04-9006501
052-2854957
03-9191969
052-2777156
077-7551729
050-3832367
04-8738355
052-3296758
04-8202120
050-8852228

050-5589402
050-5350858
04-6537159

מושב בית שערים

yosefbatito24@gmail.com
etz@etz-ltd.co.il
mrgreenlv@gmail.com

077-5060726

יוסי שירן
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
דותן ריכרט
הרצנו מנופים בע"מ
איתי דנגור  -הנדסת בניין בע"מ
מרקוביץ שנאן  -רן
סאטר מהנדסים
מילה ברדוג'ה
יוסי שולץ
רפי ברז'יק
צ.זכות מהנדסים  -ציון זכות
ט.א.י הנדסה ייעוץ
אחמד זועבי

מושב בצרון

yodftltd@zahav.net.il
ariela@asa.co.il
eyal.gardencenter@gmail.com
noy@hashtil.com
niv03@netvision.net.il
ahmed@etz-ltd.co.il
hadascaspi@gmail.com
genyac@hishtil.com
mshtal2011@hotmail.com
kol.gan2013@gmail.com
lior@liot.co.il
hagalil7@waiia.com
chen.nursery@gmail.com
info@asa.co.il
mashtelagb@gmail.com
ruti@yanay.biz
shaltielgan@gmail.com
ginunim@netvision.net.il
botanimg@gmail.com

054-5796633
יוסף בטיטו
אחמד חמוד

עץ הצפון משתלות

03-6475020

meirav.n@rga.co.il;Itzhak280838@walla.com

03-9527672/3
03-6243737
052-3703550

04-6590669
קונסטרוקציה
04-8387733
077-7990040
04-9006516
04-9534278
04-8738356
04-8202127

03-9527674
03-6243888
09-7727519

origizumimoffice@gmail.com
ofirgan@ofirgan.co.il

כפר גדעון  ,17מיקוד 19310

zionizchak@gmail.com
osher167@walla.co.il
ginunim@netvision.net.il

03-5214626

asafkrem@netvision.net.il

ח"פ 305095333

noam.bermann@gmail.com

כפר אוריה

בית שאן
עפולה

דוד סחרוב  11ראשל"צ מיקוד 7570713

omrigizum@gmail.com
arazim6@gmail.com
hazonwood@gmail.com
bonimbahazon@gmail.com
inf.itay@gmail.com
e.lan.alko.b@gmail.com
osher167@walla.co.il
ahuvim@gmail.com
reutshedo@gmail.com
rivi@y-shiran.co.il
chen@lvth.co.il
dotan@civileng.biz
hertzanu4@gmail.com
office@dangur.co.il
marshin@netvision.net.il
office@stareng.co.il
mila@abt.co.il
schulz-y@015.net.il
office@brazik.net
zionz@zz-eng.co.il
tay.eng.office@gmail.com
ah2836@014.net.il

ניקיון במוסדות העירייה

פרחי גן
פרחי גן
פרחי גן
משתלה
משתלה
משתלה
משתלה
משתלה
משתלה
משתלה
משתלה
משתלה
משתלה
רכישת פקעות
רכישת פקעות
שתילים
אספקת פרחים עונתיים
אספקת פרחים עונתיים
אספקת עצים צמחים שחים
אספקת פרחים עונתיים ושתילת
הפרחים גיזום עצים וחיתוך שורשים
ברחבי העיר ובמוסדות חינוך
אספקת צמחים ועצים
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי
העיר ובמוסדות חינוך
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי
העיר ובמוסדות חינוך
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי
העיר ובמוסדות חינוך
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי
העיר ובמוסדות חינוך
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי
העיר ובמוסדות חינוך
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי
העיר ובמוסדות חינוך
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי
העיר ובמוסדות חינוך
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי
העיר ובמוסדות חינוך
גיזום עצים וחיתוך שורשים ברחבי
העיר ובמוסדות חינוך
גיזום עצים ,כריתה והעתקה
אספקת לבידי עץ
אספקת לבידי עץ
אספקת לבידי עץ
אספקת לבידי עץ
אספקה לבידי עץ
אספקה לבידי עץ
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה

דקר בנין והנדסה בע"מ
גדעון זולקוב מהנדסים ויועצים בע"מ
אלי גולדברג  -פז הנדסה וניהול ) (1980בע"מ
רפי אנונו
טומי עברון
)סיני עברון בפנסיה(ערן משען
אורי מזרחי
מרק גלברג
שבתאי אברהם
ג'מיל חורי
נעאמה מופדי

ערן

052-6979815

04-8622032
49040666
04-8704585
04-8626290
09-9586199
04-8217322
04-6725133
03-6416992
04-6397280
04-6556811
04-6745003

04-8622031
9040668
8709757
04-8626291
09-9586249
04-8217332
04-6722691
03-6426463
04-6397408
04-6454137
04-6745003

052-3677251
054-4699841
050-4604448

04-6012191

077-4250688

052-8428900
054-2345785
050-5239791
050-7229288
050-5766743
054-5245829
050-5305410
052-3210438
050-5660338

רוני מזאוי
סלבדור הוינו
אייל בן ענת
משה להב
גידי וולקוב
חב' ניצני העמק בע"מ
יהושוע הופמן
יונתן אלרואי
שאדי אגבאריה

יהודה
רותי פרידמן
יונתן אלרואי
שאדי רפיק אגבאריה

058-5955044
052-7694973
054-6589451
050-8383571

פרחי דניאל
פיסה ירוקה
עלי כותרת
שושנת העמקים
זמל מושב היוגב

שגיא 054-6401441
אפרתת מזלי
חני
יואב גרינשפון
ליאור

072-3270395
050-4060720
052-3333989
050-5601380
052-7214000

יראב שרותי נוי
מ.ג.א
מורד פינוי פסולת
אבי רון
בן שושן שרותי רם סע
פרח השקד
מרזבית סניף צפון
חשמל ותקשורת

ערן
אתי 053-7343115
מאיר
זגורי
מיכאל בן שושן
ענבר כהן
רעות
שלמה

052-8019035
053-9500000מאיר
053-6766616
050-5512058
052-2989954/5
052-6687744
050-9282818
054-3333777

04-9810342
03-6372213
04-6595921
04-6344111

אור בטיחות וסחר בע"מ
אמיר

אור
איתמר

050-5525588
052-6860330

04-9829797
054-7097091

א.ד מיראג' תעשיות
יצירה ש .נויפלד בע"מ
אסא כסאות משרדיים
אמקה ביט ) (2002בע"מ
גיל פרויקטים
עזרא שרעבי
נגריית איבגי
טורן דיזיין
אומנותי
אוסי וגלי
כוכב קטן
גן גנית
גיא סוכנויות וצעצועים בע"מ
עידן אל גני
י.ג .יצור ריהו לגני ילדים בע"מ
אברהמי
מעיין לגן
פעלטון
רהיטי פיטרו
א א רהיטי איכות
לכל זמן ועט

כרמית
עודד
איב אסא
דן רוזנטל
גיל
עזרא שרעבי
שלמה
קובי
ליאת פלג
גלינה
שרון בלומנפלד
יוני 052-8536451
שי
משה
גל פז  +ידיד שחף

מירב
אבהרם
יסכה

או.די אופיס דיזיין בע"מ
אופיס גולדן ליין
דורלן ריהוט משרדי /בתי ספר/מעבדות
קומפקטוס בע"מ
לשבת נכון

מירב
כלנית שלום
אלי הלבני
מאיה אלוני
רונן

התקבל פרופיל
רח' הנמל  48חיפה 31331
רח' המעין  5הרצליה 46325
רח' השיטה  14ת.ד 8926 .נשר
ת.ד 281 .טבריה

רח'  3030/5ת.ד 2793 .נצרת
16072

04-8258955
04-9040666

ת.ד  385מנחמיה 11494500
זרי פרחים
04-6943511
04-6401717
04-6526393
077-4009048

04-6491718
04-6884409

office@daecker.co.il
zolkov_g@inter.net.il
eli .goldberg@pazeng.co.il
rafi@anunu.co.il
evront@inter.net.il
rimex@zahav.net.il
Uri@aka.co.il
Mark376@netvision.net.il
avrahamsha@bezeqint.net
Jamil.kho@gmail.com
mufdi@netvision.net.il

קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה

mrcons@netvision.net.il
huinos@inter.il
eyal@eyaleng.co.il
moshela@live.com
office@zolkov.co.il
yhudag935@gmail.com
sy.eng26@gmail.com
alroyy@bezeqint.net
agshadi@gmail.com

קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה ומסגרות כבדה
מהנדס פיקוח קונסטרוקציה
מהנדס קונסטרוקציה
מהנדס אזרחי

sagidaniel72@gmail.com
mazali.efrat@gmail.com
hanni.ankri@gmail.com
yoavg66@walla.com
zemeldesign@gmail.com

זרי פרחים
זרי פרחים
זרי פרחים
זרי פרחים
זרי פרחים

eran_z@groupve.co.il
megabaam@bezeqint.net
meirmorad2@gmail.com
avi_ron@netvision.net.il
bsy5555@walla.com
inbar@ph-clean.co.il
reutshedo@gmail.com
shlomo@saaltd.co.il

מנוף פינו גזם ואשפה
מנוף פינו גזם ואשפה
מנוף פינוי גזם ואשפה
מנוף פינו גזם ואשפה
מנוף פינו גזם ואשפה
פינוי גזם ואשפה
שירותי מנוף לפינוי גזם וגורטאות.
שירותי מנוף

מנוף פינוי גזם ואשפה

קובי

050-3730090
054-6509096
052-4261001
050-9488511
052-2666030

054-6549079
050-6369378
052-3351729
מישל 052-6060489

052-8019075
04-6980664

073-3725754
04-8723894
073-2880011

04-6230562
09-8944750
08-9226688
054-4318142
09-7687444 052-2311641 / 054-3455253
054-5377248
09-7675528משרד
050-5285180
04-6266120
03-5503701
04-8411243
08-9745051
שלוחה 08-6611636
122
054-6442535
03-6824831
050-8715575
052-5602100
04-6250216
050-7466256
03-5612772
052-2514749

04-6980514
04-9804466

03-5375444
04-6590669
04-6344999
מנוף סל מתנייע

עפולה
עמק חפר
א.ת .מילואות

office@or-lift.com
itamar@amir.co.il

כרמית
עודד

03-5503607
04-8404850
153-89745051

חולון
חיפה
ישוב חשמונאים

carmit@admeraz.co.il
oded7458@014.net.il
assa.chairs@gmail.com
dan@kolmus.co.il
Gil-pro@013net.net
ozar532@gmail.com
Slomo10@netvision.net.il
kobi@toren-design.co.il
liat.omanuti@gmail.com
galina.boord@gmail.com
littlestarisrael@gmail.com
yoni@ganit.co.il;sales5@ganit.co.il
gai_toys@mhash.org.il
idan@idanelgani.co.il
superetz@zahav.net.il
yosi210@smile.net.il
לא לשלוח הצעות
salesgy@pealton.co.il
merav@pitaro.co.il
info@aar.co.il;shemi@aar.co.il
lzv@lzv.co.il

03-6812485
04-6850100
04-6250300
03-5623316

נחלת בנימין ת"א
חיפה
קיבוץ עין החורש
ת"א

sales152@bezqint.net
kalanit@office-gl.co.il
ehalivni@gmail.com
mayaa@compactus.co.il
ronen.aha@gmail.com

04-6484222
ריהוט למוסדות לימוד
08-6891519
04-8721435
073-2880022

04-6274531

דן רוזנטל

קסריה

09-7687445
office@hamayan-lagan.co.il

מנוף סל מתנייע
מנוף סל מתנייע
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך

ג'ירפה
אלפא ביתא נס ציונה בע"מ
מאיר גבאי
דלילה הדרכה וציוד
רונית בירן עיצוב מרחבי למידה
ג'ירפה
סגול ארטדיזיין
שי גבאי מעצב פנים
רהיטי השרון

רלי הררי

אודליה

050-4555186
054-6549097
052-3089944
052-2686218
050-2643982
050-8255186
054-9797840
052-6282676
054-3255251

או.די אופיס דיזיין בע"מ

מירב

054-6442535

לב המשרד בע"מ
שושן אופיס דיזיין
יצירה ש .נויפלד בע"מ
בקשי שיווק
מסיב  -טכנולוגיות בעץ בע"מ
סגנון וצליל
מ .הרהיט שלי בע"מ
אי.אם .שגב תעשיות בע"מ
רהיטי הכח בע"מ
שבו מכשירי כתיבה  2012בע"מ
מיליון כסאות  /רהיטי הכח
סאקלאב ציוד מדעי וטכנולוגי בע"מ
אטיאס אופיס קולקשיין בע"מ
מרכז הכסאות בע"מ
עמית למשרד  -נטלי אלקובי

עודד
אורנה בקשי
אביחי סיאני
ישראל
איתי פלישלמן
מיכל יוסף
אסי דוידה
ישראל שבו
מור כהן
תאיר קסום -מנכ"ל שיווק
תהילה זיני
ענבל רהב
אילן אלקובי

רונית

giraffa6@gmail.com
niv.alfabeta@gmail.com
meir@gabay.co.il
info@dlila.co.il
ronitbiran@gmail.com
giraffa6@gmail.com
sagol.ad.21@gmail.com
shay3386@gmail.com
odeliahasharon@gmail.com

רחובות
04-8725065

08-6288640
09-8850950
שלוח 08-6611636
122
03-5628252/035620510/035620518
04-8400767
04-8723894

08-9179175

sales152@bezqint.net

03-5621984
04-8408635
04-8721435

redsel@012.net.il
igaldesign@013net.net
oded7458@014.net.il
bakshi@orange.net.il
avihai@masiv.co.il
katuni295@gmail.com
inf.itay@gmail.com
michal@imsegev.co.il
לא לשלוח הצעות
3161lior@gmail.com
לא לשלוח הצעות
info@saklab.com
tehilla@attias.co.il
inbal@chair.co.il
e.lan.alko.b@gmail.com

ריהוט למוסדות חינוך

050-3730090
050-7432685
050-2648822
050-5269919
052-5557536
050-8717219
050-9292832
050-7265763
050-9292830
054-7662699
054-2665774
054-4555982
052-2176716

03-9339337
04-6527776
03-5505354
08-9422440
073-2697033
04-6522674
03-6530914
04-6740210

morc@hakoach.com
04-6744136

04-6750678

04-6750678

נגריית אבי

אברהם עיני

050-7877969

04-6404018

נגריית אסקרי מטבחי פאר

מתן אסקרי

054-4273609

רהיטי ולדמן
יוניברס רהיטים
טולמנס
גלובל ישראל טקניון
קאדו רהיטים

אלירן

050-5650018

אהובה
אורית
עדן

054-3001173
054-4750228
054-5987532

בצלאל
יאיר שבו
איב אסא
קורל 054-5656636

052-4335270
050-5234368
054-6509096

04-6527776
03-5505678
08-9327186
essi@hakoach.com

ת.ד  69סכנין 30810

עפולה

avieini49@gmail.com
matanaskri@gmail.com

04-6590874
04-6591524

ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך

04-6591246
04-6425941

04-6114643

עפולה
עפולה

עפולה

valdmanf@gmail.com
elibenami2@gmail.com
ahuva@tollmans.co.il
>Atara Carmon <atara@g-il.com
kado1@netvision.net.il

ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ריהוט למוסדות חינוך
ציוד וריהוט למוסדות חינוך
ריהוט לבתי ספר וגני ילדים
ריהוט לבתי ספר וגני ילדים
ריהוט לבתי ספר וגני ילדים
ריהוט לבתי ספר וגני ילדים
ריהוט לבתי ספר וגני ילדים
ריהוט  -בית  -גן  -משרד -בתי ספר
אספקת ריהוט לבתי ספר וגני ילדים
אספקת ריהוט לבתי ספר וגני ילדים
אספקת ריהוט לבתי ספר וגני ילדים
אספקת ריהוט לבתי ספר וגני ילדים
ריהוט משרדי ,ריהוט למוסדות חינוך
ונגרות אומן
נגרות ,מטבחים ,ארונות ,ריהוט ,בתי עץ

ריהוט
ריהוט
ריהוט
ריהוט
ריהוט

ריהוט וציוד משרדי
גרפיטי
שבו ארט עפולה
אסא כסאות משרדיים
אינובייט
אילן גבאי
הכל למשרד בע"מ
ר .בירם בע"מ
פיין ליין א.א.ר .רהיטי איכות
אמקה ביט ) (2002בע"מ
ארגמן תעשיות
נגיירת האחים כנאענה
אי.אם .שגב תעשיות בע"מ
דודי אופיס בע"מ
מ .הרהיט שלי בע"מ
רהיטי קיסר
קומפקטוס בע"מ
גיא ליין בע"מ
ל.ש.מ מתכות בע"מ
פלג רהוט משרדי
לכל זמן ועט
אופיס גולדן ליין
חוליות שיווק בע"מ
מיכון למשרד נצרת בע"מ
נגריית אחים סעדון
ניתוב חוסן שיווק והפצה בע"מ
יבוא ושיווק YTS
הכל לילד ולגן
בזאר קניון עפולה בע"מ

אבו נאסר
בנימין יצחק
שם טוב ניסים
דן רוזנטל
08-9332888
עבד
מיכל יוסף
שלומי דהן
איתי פלישלמן
אהרון אהרוני
מאיה אלוני

פלג
יסכה
כלנית שלום
דנה

אמנון כהן
יקיר אטיאס
יאיר
דניאלה אברהם

052-2452251
052-4055885
052-4261001
דגנית 050-7720206
052-6720506
050-8717219
052-5660917
052-5557536
054-4904090
050-7466256
054-5953010
054-5222900
08-9745051
050-8715575

052-5970763
054-2227497
04-6403126
054-6339878

04-6734734
04-6523842
09-7403034
03-6815381
04-6431901
03-9603455

09-7403035

073-2880011

04-6431902
03-9603357
חיפה
073-2880022

073-7839499
08-9422440

08-9327186

03-5505354
08-6601146
04-6250216
04-9588895
03-9613415

03-6824831
03-6889980
04-6565236
072-3257999

דנה 054-3200116
04-6527977

03-5505678
86601145
04-6250300
03-9529484
03-9441777
153-89745051
03-6812485
03-6888980
04-6563428

6403125
076-5101408

מושב אחוזם  77ד.נ לכיש
קיבוץ עין החורש

ראשון לציון
ישוב חשמונאים
נחלת בנימין ת"א
מסילה ב' ת"א
נצרת
עפולה
ח"פ 513562587

etiam@graf.co.il;betzalelbr@graf.co.il
moonshabo@gmail.com
assa.chairs@gmail.com
koral@innovate.co.il
info@ilan-gabay.co.il
gabi@abu-nassar.com
biramsbi@gmail.com
shemi@aar.co.il
dan@kolmus.co.il
argaman0308@walla.com
seham.k20@gmail.com
michal@imsegev.co.il
shlomidhan@gmail.com
inf.itay@gmail.com
keisar1@orange.net.il
mayaa@compactus.co.il
guy1@guyline.co.il
lesheminfo@gmail.com
info@peleg.cc
lzv@lzv.co.il
kalanit@office-gl.co.il
DanaA@huliot.com
imas.abed@gmail.com
saadon91@hotmail.com
nituv.orders@gmail.com
yakir02029829@gmail.com
danaamar26@gmail.com
oritk14@bezeqint.net

ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
ריהוט משרדי
אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר
ציוד משרדי
ציוד משרדי
ציוד משרדי

הכל למשרד בע"מ
יקיר אטיאס
גיא סוכנויות וצעצועים בע"מ
הכוורת בע"מ
אמקה ביט ) (2002בע"מ
שבו מכשירי כתיבה  2012בע"מ
קמפוס ציוד משרדי בע"מ
דודי אופיס בע"מ
מרכז הטונר והדיו
חיים קלים הכל למשרד
סופרפייל
שבו ארט עפולה

04-6431901

אבו נאסר
יקיר
שי
יוסי
דן רוזנטל
ישראל שבו

074-7671290
052-4261001
050-7265763

שלומי דהן
יוסי

052-5660917
052-6465948

ריקי 04-6270907
יאיר שבו

054-6467808
050-5234368

בצלאל
אמנון כהן

052-4335270
052-5970763
050-6862474
052-2176716
052-2452251
054-2665774
054-4555982
052-2311641 / 0543455253

054-2227497

גרפיטי
ניתוב חוסן שיווק והפצה בע"מ
רוסלן פתרונות סלולר בע"מ
עמית למשרד  -נטלי אלקובי
ר .בירם בע"מ
אטיאס אופיס קולקשיין בע"מ
מרכז הכסאות בע"מ

אילן אלקובי
בנימין יצחק
תהילה זיני
ענבל רהב

י.ג .יצור ריהו לגני ילדים בע"מ

גל פז  +ידיד שחף

מינרקו תעשיות נתניה
אל שורוק מוצרי אומנות
אמקה ביט ) (2002בע"מ
ארט דיפו
פנאי לי הובי עפולה
קרביץ טבריה
גרפיטי
קפ זולה
חב' קנווס
שבו ארט עפולה

מירב אשת קשר
נצרת
דן רוזנטל
קסריה  -ענבל
גיורא
מורן
בצלאל
אלעד גיא
ברק
יאיר שבו

050-5234368

קרביץ עפולה
שבו מכשירי כתיבה  2012בע"מ
קרמיקון
המשקם

ששי שחרור
ישראל שבו

052-5557831
050-7265763

אבשלום מעוז

058-7309562

מ.ס .מצג סחר ) (1990בע"מ
שיקומית
מיוחדים  -עזרים לאנשים מיוחדים  -חליו יצחק ועפרה
בע"מ
פרידמן אופניים
סונובה ישראל
קפל קל  2002בע"מ Kapelkal -
חיים קלים
טוטאלי אינטראקטיב
בוכולטר
סניפלקס
אורטוםדיקה -שטינר בע"מ
טבע החיים

052-3786500
052-4261001
054-7883750
1900720136
052-7333661
052-335270

09-8944750
08-9150700
073-2880011
04-6522674
04-6651111

08-9150701
073-2880022
04-6644966
04-6228842
03-5661504
04-6370830

04-9576633
153-46272574
04-6750678
03-9603357

09-7687444

09-7687445

superetz@zahav.net.il

09-8620459
04-6466651
073-2880011

09-8340819
04-6572189
073-2880022
04-6100062
04-6401259

office@minerco.co.il
elshoroq-2011@hotmail.com
dan@kolmus.co.il
info@artdepot.co.il
giora1000@gmail.com
moranl@kravitz.co.il
etiam@graf.co.il;betalelbr@graf.co.il
capzoolashop@gmail.com
barak@kanvas.co.il
moonshabo@gmail.com

04-6522494

077-7059059
03-5169550
04-6523842
עינב 08-9147777/
שלוחה 215
04-6522674
09-7461007
02-6732322

שמעון ברנשטיין

050-7957487

03-7913333

דנה

052-6830821

039511407 / 03-5585624

איציק חליו

072-3944863

בוריס

054-3403060

גלאל ציוד רפואי

שלומי טל

052-2584953

פתרונות נגישות

אורן לס

050-7777201

איי .טי .שיקום בע"מ AT -

כרמית

מדיקל הנדסה
מ .שלו
יצירה ש .נויפלד בע"מ

יוסי אברהמי
משה שלו
עודד

054-5377248
050-4538732
050-3730090

גל קל טכנולוגיות נגישות בע"מ

אושרי

050-9787050

08-6287585
03-6836911
073-2593172
08-9333034
03-6705858
09-7717731
050-8343376
09-7939-635
37519496
1700701110
-050 03-9249835
5258043
050-6801985
/ 03-9254032
039254040

etiam@graf.co.il;betzalelbr@graf.co.il
amnon_nituv@walla.co.il
boris.bord1@gmail.com
e.lan.alko.b@gmail.com
biramsbi@gmail.com
tehilla@attias.co.il
inbal@chair.co.il

חולון

/ 03-5502020
039511402

054-4381292

עפולה

03-5600337
04-6377746
04-6523842
אתי 04-6734734 / 2
עמוס שלוחה
04-9576660
04-6272574
04-6750678
03-9603455

03-7913322

דרור חרות פיתוח בע"מ
מדטכניקה בע"מ

04-6431902

gabi@abu-nassar.com
Yakir02029829@gmail.com
gai_toys@mhash.org.il
tzafon@hakaveret.co.il
dan@kolmus.co.il
3161lior@gmail.com
campus4office@gmail.com
shlomidhan@gmail.com
nanushivuk1@gmail.com
haimkalim@bezeqint.net
superfl4@netvision.net.il
moonshabo@gmail.com

shimon@mazag.co.il
dana@shikumit.co.il; adi@shikumit.co.il

08-6281961
il01.azarim@sonova.com
08-9333035
09-771-7731
02-9916596
1-539-7939-635

amos@buchwalter.com

03-6916491
02-6737407

sasi@kravitz.co.il
3161lior@gmail.com
info@ceramiccon.co.il
avshalomm@hameshakem.co.il

;yizhak@specialneeds.co.il
shachar@specialneeds.co.il
info@fridman.co.il
il01.azarim@sonova.com
kapelkal@kapelkal.co.il
haimkalim19@gmail.com
info@totallyinteractive.co.il
amos@buchwalter.com
info@saniflex.co.il
steinero@zahav.net.il
lifeteva@gmail.com
galel.ido@gmail.com

shvil@012.net.il

03-9249977

shvil@012.net.il
shlomital@medtechnica.co.il
oren@pn-israel.com

-03 / 073-7841644
5502020

04-8723894
-03 / 039511223
3511221

03-5585624

at@atst.co.il;info@atst.co.il

04-8721435

yosi210@smile.net.il
mshaleveg@hotmail.com
oded7458@014.net.il

39612179

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

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

ציוד משרדי
ציוד משרדי
ציוד משרדי
ציוד משרדי
ציוד משרדי
ציוד משרדי
ציוד משרדי
ציוד משרדי
ציוד משרדי
ציוד משרדי
ציוד משרדי
ציוד משרדי ריהוט משרדי
ציוד וריהוט משרדי
ציוד משרדי ומוצרי נייר
ציוד משרדי ומוצרי נייר
אספקת ריהוט משרדי מוסדי
אספקת ריהוט משרדי מוסדי
אספקת ריהוט משרדי מוסדי
אספקת ריהוט משרדי מוסדי
אספקת ריהוט משרדי מוסדי

חומרי יצירה
חומרי יצירה
חומרי יצירה
חומרי יצירה
חומרי יצירה
חומרי יצירה
חומרי יצירה
חומרי יצירה
חומרי יצירה
חומרי יצירה
חומרי כתיבה ויצירה
מכשירי כתיבה ,ציוד אומנות
ציוד קרמיקה לצייר
תיק פונים  -תיקים משרדיים
מכשירי למינציה ,עריכות בחום
וספירלה
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי
ציוד שיקומי  -ריהוט מונגש
ציוד שיקומי  -ריהוט מונגש
ציוד שיקומי  -ריהוט מונגש
ציוד שיקומי  +מעלונים

סונובה ישראל
סדן

ירדנה

 03-6500955שלוחה 4

מהלב-המרכז לאיכות חיים ונגישות בע"מ

מור איפרגן

054-2079005

ישראעץ
קדשאי גלעד
ראמא לוגיסטיקה
עמית למשרד  -נטלי אלקובי
י.א .פרוייקטים
ר .בירם בע"מ
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
מ .הרהיט שלי בע"מ
השוקדים הנדסה
אילן יפרח
מטבחי יוקרה
סאלח פרזול

בועז סרוסי

גלית 052-5969696
052-3796740
509944857
052-2176716
050-4621660
052-2452251
050-2121965
052-5557536
526845858
050-5254958
050-6650050
054-6308394/5

073-2593172

מוחמד אגבאריה
אילן אלקובי
ירין
בנימין יצחק
מחמוד טאטיר
איתי פלישלמן
ירון ארביב
אילן
אריק
סאלח
אופיר 057-7622373
עמיעד סהר
יריב
אריה מנכ"ל 054-4690650

שירלי 053-7622373
050-8848884
050-5674734
יעל
052-5554270
052-3289178/48
054-6690679

אופיר אירועים השכרת ציוד
סהר אירועים
יריב אירועים
דודו אירועים
איתי אטדגי מתכות
סופר סאונד הפקות ומופעים  1990בע"מ
אורתן
גדר וגן
אפטר יו
עידן וי אי פי v.i.p

מוטי שלמה
שי אלקיים
מלי
אשר מויאל
יואב

054-6544969
052-2881050

איי -פרש
בראשית

בר יפרח
אייל  /רונן

053-8833700
054-4512595

פעלטון
עץ-בא פרויקטים בע"מ
רקוטקס בע"מ
פיין ליין א.א.ר .רהיטי איכות  -אורוגון

ישראל 050-3803162
אדר
חגית טויטו
שם טוב ניסים

054-6690605
052-4809877
052-4055885

דודי קולנגי 050-5836705
נועם

רוני שגיא 054-7828845
052-8407840

טל קאין

050-3360553

רוני
איתן ויזמן
שלומי דהן
מירב 050-9854585

054-7828845
050-7648361
052-5660917
מוטי 052-5961116
050-5200144

מתקני פסגות
נועם שיפוצים
סוככי השרון
ניאו-רם
ירושלמי
מתקני פסגות
א.י .כיסויים
דודי אופיס בע"מ
קבריט
צמח כהן
עזריאל ע.י סחר ושיווק בע"מ

shadeNets

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
בני האני
פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ
קשתות מוצרי גן וצל
מסגריית צמרת בע"מ
אשנר תעשיות מתכת

רפי
סעאידה נדים
יריב פטוריז
יניב שמש
יאיר ודיסלבסקי
רוני שלום

050-5571542
052-8717997
054-4448146
054-4655667
050-4389075
052-6858601

שגב תעשיות מתכת
כרים
סככות טליה בע"מ
יריב אירועים בע"מ
ראם ספורט ומחנאות  2013בע"מ
י.א פרויקטים
מסגריית אלכס
חברת גפן  -תכנון ופיתוח נופי
טרופיגן א.נ.י הצללות וכיסויים בע"מ

גרי
אסי צמח
יריב

050-8717224
052-3748453
052-8744063
050-5674734

ירין
אלכס
יוסף בטיטו
קובי שמואל

050-4621660
050--5739940
054-5796633
052-8297911

il01.azarim@sonova.com
shimon@sadan-ltd.co.il

mor@mehalev.com
04-6593740
04-6591401

עבודות עץ
04-6527671
04-6593219

04-6750678
04-6480881
03-9603455
04-6464799
03-5505354
04-6380749

04-6750678
04-6480881
03-9603357
04-6080787
03-5505678
04-6380741

04-6528129
04-6528822
08-8946987
04-6751654
09-8353373
שמעון 050-7713727
04-8410422

04-6467592
ציוד לארועים
15346528912
04-6528866
09-8943493

09-8351314
04-8573722
ח.פ515199800 .

052-8885924
04-6424424
1700555234
077-3201194

04-6521580
פירוק והרכבת הצללות
04-6266116

מושב מרחביה 19105

בית שאן

מושב גבעת נילי

נצרת

me@mnservice.gq
office@bere-sheet.co.il
לא מייצרים הצללות

yael@pealton.co.il
contact@ets-ba.co.il
office@rakotex.co.il
shemi@aar.co.il

פסגות ד.נ .מזרח בנימין
עפולה  -ח"פ /ת"ז 057450645
טרומפלדור  3רמת השרון

roni@m-ps.co.ildudi@m-ps.co.il
noam_m3@walla.com
shh@shh.co.il
neoram@inter.net.il
eli@yerushalmy-son.co.il
roni@m-ps.co.il

חיפה

1700721000
04-8210808
050-2639960
02-9972060

02-9972090
077-7653315
03-5472237
04-8212713
04-9887824
ציפי 02-6335474

077-7572023

077-5617306

קריית גת

08-6782510

08-6782472

ת.ד  6054אשקלון 7816001

פרופיל במייל

04-6120200
08-9761795
09-8854585
04-6333710
04-6492313
מיכל יוסף -050
8717219
03-9652050
04-8946987
02-6511123
04-6480881

08-9761692
09-8854589
04-6343525
04-6523024

מושב כפר רות
מושב גאולים
חדרה
עפולה

08-9327559
03-9652050
09-8943493
02-6511124
04-6480881
04-6060129

עבודות עץ
גדרות  +עבודות עץ
עבודות נגרות
עבודות נגרות אומן
נגרות אומן
נגרות אומן
נגרות אומן
נגרות אומן
נגרות אומן
נגרות אומן
נגרות
נגרות אלומיניום פרזול

shirli_79@hotmail.com
חיבת ציון  42עפולה
ציוד לאירועים  +במות
amiad@saharevents.com;inbar@saharevents.com chen@saharevents.comציוד לאירועים  +במות
yarivparty@013net.net
yarivparty@013net.net
ציוד לאירועים  +במות
duduero@hotmail.com
duduero@hotmail.com
ציוד לאירועים  +במות
itzikalfa68@gmail.com
ציוד לאירועים  +במות
supersound@012.net.il
ציוד לאירועים  +במות
shay@orten.co.il
אשקלון
ציוד לאירועים  +במות
mali@gadervagan.co.il
חיפה
ציוד לאירועים  +מחסומים  +במות
asher.moyal@gmail.com
ציוד לאירועים
idanav12@gmail.com
אוהלים

ח"פ 511150161

02-6335474

galits@israetz.co.il
kadshay@netvision.net.il
ramaltd@gmail.com
e.lan.alko.b@gmail.com
Ahuvim@gmail.com
biramsbi@gmail.com
delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
inf.itay@gmail.com
hashokdim@gmail.com
ilanyfrah66@gmail.com
yokra0@gmail.com
pirzul.naz@gmail.com

ציוד שיקומי  +מעלונים
ציוד שיקומי  +מעלונים
מוצרי נגישות-מערכות שמע ללקוי
שמיעה בבתי ספר ,עמדות לקבלת
קהל ,אולמות .סמני אזהרה למדרגות,
אביזרים לשירותים ועוד.

ראובן ובת שבע  5ראשל"צ

עפולה

shlomidhan@gmail.com
shivuk@coverit.co.il
srmahc55@walla.com
safetynet.office@gmail.com
amir@amir-agricul.co.il
rafid@amir-agricul.co.il
saidanadeem158@gmail.com
yariv116@013.net
keshatot@netvision.net.il
office@zamert.com
shalomroni@walla.co.il
gere@imsegev.co.il
saidatef@hotmail.com
asizemah@gmail.com
yarivparty@013net.net
info@reemsport.co.il
Ahuvim@gmail.com
maria63@walla.com
yosefbatito24@gmail.com
tropigan@bezeqint.net

השכרת שרותים כימיים
השכרת שרותים כימיים
קבלן הצללה
קבלן הצללה
קבלן הצללה
קבלן הצללה
קבלן הצללה
קבלן הצללה
קבלן הצללה
קבלן הצללה
קבלן הצללה
קבלן הצללה
קבלן הצללה וסככות
פתרונות הצללה
הצללות
הצללות
רשתות הצללה
רשתות הצללה
סככות
פרוק והרכבת הצללה
פרוק והרכבת הצללה
פרוק והרכבת הצללה
פרוק והרכבת הצללה
פרוק והרכבת הצללה ממתכת
פרוק והרכבת הצללה
פרוק והרכבת הצללה
פרוק והרכבת הצללה
פרוק והרכבת הצללה
ספקי הצללה וסככות
ספקי הצללה וסככות
ספקי הצללה וסככות
ספקי הצללה וסככות

מרזבית סניף צפון

רעות

050-9282818

PITRONOT

ליטל

052-8855022

חברת קאבריט ייצור ושיווק בע"מ
אי.אם.שגב תעשיות בע"מ

שי מטודי
מיכל יוסף

050-6300277
050-8717219

08-9422440

אשנר -תעשיות מתכת
רוט תעשיות

שירלי

052-6858601
050-8675896

04-6492313
6263639

סככות טליה בע"מ
עידן וי אי פי v.i.p
רבינטקס  -אחידטקס

אסי צמח
יואב
מיכל

052-8744063
052-2881050
050-7275093

03-9652050

ענבר דפוס משי בע"מ
סופר סטוק
בזאר לילך
סטימצקי מחלקת מכירות
מקס סטוק
סרוסי סטורס עפולה

אסף ירמי
אריאל
איתן
לילית זווילי
רבקה
אלירן

058-5052288
052-6506443
050-7548618
054-6566193
052-6806605
052-2357663

04-6527896

כפר השעשועים
הפיראט האדום  -קסילו סחר בע"מ

אבי
יניב

052-8055514
052-5005570

שלוחה *6362 / 3

מילמן דור ההמשך בע"מ
עומרי נצנצים
מוטי מר שמח
הבלאגן של עידן
אימפריה של מתנות

מיכאל הינדלס
עומרי

050-6299583
054-9380404
052-6748487
054-7260383
052-7565899

050-5446314
04-6599773

050-5795112
050-7717744

04-6426326

052-2299076
054-6339878

04-6527977

איציק המדליק
בזאר אור -אלון והבלון
ציון אהרוני  -עולם הבלונים
מלך השקל
בזאר קניון עפולה בע"מ
נופשונית
בונוסX
רעיונית
דור חדש בשוברים justforu
BuyMe
Dream Box
קשרים פלוס בע"מ
שופרסל
נופש חלומי
ויקטורי
בונוס קארד
תו הזהב שופרסל

עידן
גבי פאר פפיסמדוב
איציק
052-7046774
אורן
דניאלה אברהם

חגית אלמגור

073-2315815

נועה

050-3403305

pitronot.ly@gmail.com
ח.פ 513373381

04-6561080
בלונים ומתנות
04-6945788
6492460
03-5775766

08-9327186
שיפוץ תחנות אוטובוס
04-6523024
6261853
אוהלים
03-9652050
ח.פ515199800 .

ראובן ובת שבע  5ראשל"צ

04-6945788

ח"פ 515488252

צופית

יהודה

אימפריה של מתנות
ג .הפקות

גבי פאר פפיסמדוב
תומר
החברה המקצועית בענף
הוידאו באירועים
משה
סטודיו אוחנה
ניב פייס

052-7565899
054-2328444
050-2269633
054-2600834
050-7610457
053-7770704

050-3199503מיכאל
ימי טאוב
ליכט ירון

יהב 050-3199159
052-6561787
052-3850389

שלוחה 03-5621663
127

מ

076-5101408
שוברי מתנת יום הולדת
03-5220476
09-7451956
03-9223303
03-5324048

service@nofshonit.co.il

073-2315815

03-5621664
צלמים

6425997
6520422
6420265
6420836
04-6754927

avi1979zada@gmail.com;kfarafula@gmail.com
pirat59@redpirate.co.il
מתנות ומוצרים שונים
שי ומתנות ,מגיני הוקרה ,גביעים,
tmhindels@walla.com
מוצרי יודאיקה ,סמלי דש ,אותות.
omrika22@gmail.com
בלונים
mrhappy_@walla.com
בלונים
balagan_idan@walla.com
בלונים
gabyz101@walla.co.il
בלונים מתנות ומוצרים
hamadlik@gmail.com
בלונים מתנות ומוצרים
eliranpi@gmail.com
alonveabalon@gmail.com
בלונים מתנות ומוצרים
tulitsionofek@gmail.com
בלונים מתנות ומוצרים
orenakikos@gmail.com
בלונים ומוצרים שונים
oritk14@bezeqint.net
כלי בית ומוצרים שונים
cs@nofshonit.co.il
vered@tapuznet.co.il
office@raayonit.co.il
info@justforu.co.il
info@buyme.co.il
info@muflaim.co.il
sales@KsharimPlus.com
snif218c@shufersal.co.il
marina_111@walla.co.il
muky@victory1.co.il
alonoffice@gmail.com
neca53@shufersal.co.il

gabyz101@walla.co.il
tomersabag31@gmail.com

6527002

04-6754927

assafy555@gmail.com
iq20023@gmail.com

מתנות
מתנות ומוצרים שונים
מתנות ומוצרים שונים
מתנות ומוצרים שונים
מתנות ומוצרים שונים
מתנות ומוצרים שונים
מתנות ומוצרים שונים

info1@tzofit.co.il

04-6599773

6593222
6591174

asizemah@gmail.com
idanav12@gmail.com
michal@achidatex.com

lilitz@steimatzky.co.il
rivkaeshtu@gmail.com
orlys@orbasviva.co.il

04-6491188
04-6040035

עפולה
מאור 054-8198876

שיפוץ תחנות אוטובוס
שיפוץ תחנות אוטובוס
אוהלים ומתפרה
אוהלים
אוהלים

04-6595292
04-8573560

03-5234754
1-700-55-00-75
03-9223392
03-5322313
03-3737117
077-3434341
03-5106070

sales5@coverit.co.il
michal@imsegev.co.il
shalomroni@walla.co.il
roth@roth.co.il;yafa@roth.co.il

04-6559950

052-3070022

שי רואימי
משה אוחנה צילומים
קובי אוחנה
ניב הפקות
צילום+
מיכאל שריקי סטאר 2000
צליל העמק יזמות בע"מ
ליכט ירון יצחק

04-6595921

04-6590669

עפולה

reutshedo@gmail.com

ספקי הצללה וסככות
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
ספקי הצללה וסככות מעל מתקני
משחק בגנים ציבוריים וסוכן שטח.
סככות אוטובוס

sroimi@gmail.com
shlomit746@gmail.com
kobiohana10@gmail.com
nivpais@gmail.com
print@tzilumplus.co.il
sstar2000@walla.com
office@tzlil-haemek.co.il
afulanow@gimal.com

שוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת
שוברי מתנת יום הולדת

צילום
צילום אירועים
צילום אירועים
צילום אירועים
צילום אירועים
צילום אירועים
צילום אירועים
צילום אירועים-לא לשלוח הצעות
צילום וידאו
צילום וידאו  +סטילס

שגיב לייטין פילמס
שאול וקנין  -לורד קיטש'
דודי בן הרוש
עומרי חמו
סטודיו GPR
תמונות תהילה

שגיב
שאול וקנין
050-7110991

מזרע הפקות
סרטים עם ברק
עמנואל שלתיאל
חן הפקת סרטים וטלוויזיה
אהד נוה
בית הפקה
ארנולד קרמצוקוב

אריה ירדן
רון ברק
עמנואל
חן שלח

סייט ויז'ין
חץ הצפון
דטה מפ
אופק צילומי אויר
פוטו מאפ
א.א .מערכות מידע וניהול משאבים

054-8102758
050-7200178

077-4102758

050-6591025
052-5163327
04-6400308

077-5342116
צילום במעגל סגור

052-7950207
050-8594567
052-2509591
054-4471372
052-4613237

עפולה

ח"פ 057352460

חן גוסלר
053-9020661
054-9950536
509333898
גלעד 054-2204712
505729427
אסף קרמר מנכ"ל

0904-8580355
03-7541000
09-8653065
04-8395202

צילומי אויר
09-9581723
04-8580377
03-7516956
09-8650086
04-8396098

052-8376768

רח' הירקון  67בני ברק 51206

03-5214626

sagiv21art@gmail.com
shaulv77@gmail.com
dudibhp@gmail.com
omri1bh@gmail.com
mashuta.v@gmail.com
keren.ben.hanan@gmail.com
mz_video@mizra.org.il
ronbarak@sarid.org.il
shaltielgan@gmail.com
info@csfilms.co.il
ohad@navedms.com
info@chengusler.com
radioarny@gmail.com
oritb@sightvision.co.il
zvika@hetz-hazafon.co.il
giladl@datamap.com
yariv@ofek-air.com
halabi@halabil.co.il
asafkrem@netvision.net.il

צילום וידאו ,צילום ,מגנטים ,סרטי
תדמית
צילום אויר  -רחפן
צילום סטילס
צילום מגנטים
צילום מגנטים
חנות צילום פיתוח תמונות עפולה
הפקת סרטונים צילום
הפקת סרטונים צילום
הפקת סרטונים צילום
הפקת סרטונים צילום
הפקת סרטונים צילום
הפקת סרטונים צילום
הפקת סרטונים צילום
צילומי אויר
צילומי אויר
צילומי אויר
צילומי אויר
צילומי אויר
צילומי אויר

פרסום שלטים
מרקעים

050-3079270

מקסומדיה
פרסום עלמה
חוצות זהב בע"מ

052-3400046
050-5260286
052-5366670

אינדקס הגליל עו"ד בן חמו אתי

050-8844488
052-3745877

ברעם פרסום מקורי
קשרים שרה אהרוני
א.א .שלטים
גימיק שלטים

שרה אהרוני
אייל
משה

050-5510988
050-7505121
052-2610737

אם ג'י לייטנינג בע"מ
סביבות פרויקטים בע"מ
גל מהנדסים אי.אן.ג'י בע"מ
אנרגיה ירוקה ייעוץ וניהול בע"מ
שדות אנרגיה בע"מ
ספיר הנדסת חשמל
שריה מלאכי

יפעת
אודי בר לבב
איילה קיציס
ערן הוסמן
דודו רוזנבלום
יואב רמתי

052-6676645

אסף קרמר מנכ"ל
גלעד רוטבק
אורית
דרור אליהו
עומר
חיימה

052-4265510
052-8376768
052-5014612
054-4777867
053-728211
052-4265510
055-8856676

עומר השקייה
א.א .מערכות מידע וניהול משאבים
נטפים
אגם בקרה
מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
עודד זוהרי
חיימה טרביץ אחזקת מערכות השקייה
אלון סלע
גל קון

חיים

א .פרץ שיווק אספקה טכנית

מנחם

-03-6240563/03
6275577
03-9181500
04-8213316
03-7609051
-04-6081608/04
6455005
-03-7659613/054
3341257
6424455
077-316899
04-6526918

האחים מסלויטא  15ת"א

ofir@mirkamim.co.il
Yossi@maximedia.co.il
aviram@sieim.co.il
chen@h-zahav.co.il

אלטלנה  14ראשל"צ
בר יהודה  65נשר ת.ד 438
החיל וילברג  2ת"א
המלאכה  14נצרת עלית

itai@index-news.co.il

הברזל  34רמת החייל ת"א
6420363
04-6426442
04-6526918
מערכות השקייה

שרת  ,36עפולה

ifat@lightning.co.il
udi@svivot.pro;mail@svivot.co.il
office2@gal-engineers.co.il
eran@green-energy.co.il
sadot.energy@gmail.com
yoav@sapireng.com
saraya@rcohen.com

077-2102520

04-8622337
04-8536666

04-8537771

03-5214626
09-8651356
03-5684002

09-8651067
03-6252758

055-8856676
052-3566446\046526689

בקשי
פלדמן יעקב עמר
אסולין
שטראוס גרופ

ארז בקשי

ריקי

052-3566446\046526689
052-2820450
054-3690688
04-6528287
073-3993390/10

04-6596385

מוצרי מזון
04-6596385
04-6595155
04-6492696

פרסום שלטים
פרסום שלטים
פרסום שלטים
פרסום שלטים
פרסום שלטים
פרסום שלטים
שלטים
שלטים
פוטו וולטאית  -פנאלים סולאריים
פוטו וולטאית  -פנאלים סולאריים
פוטו וולטאית  -פנאלים סולאריים
פוטו וולטאית  -פנאלים סולאריים
פוטו וולטאית  -פנאלים סולאריים
פוטו וולטאית  -פנאלים סולאריים
פוטו וולטאית  -פנאלים סולאריים
מערכות השקייה
מערכות השקייה
מערכות השקייה
מערכות השקייה
מערכות השקייה
מערכות השקייה
מערכות השקייה
מערכות השקייה
מערכות השקייה
מוצרי השקייה

 boaztengaz@gmail.com;tengaslioromer@gmail.ספק גז
com
mgr_16@amisragas.co.il
ספק גז
בפקס
ספק גז
אביזרי גז
a.peretz10@walla.com

09-8308185

א .פרץ שיווק אספקה טכנית

odrd@omer-gard.co.il
asafkrem@netvision.net.il
postmaster@netafim.com
info@agam-control.com
droreliyahu@motorolasolutions.com
oded@omer-gard.co.il
jaimetrebitsch@gmail.com
allonsystem@gmail.com
jaimet@galcon.co.il
a.peretz10@walla.com

ליאור עבודות גז
אמישרא גז
סופר גז
מנחם

kguy@baram.co.il
sksharim@gmail.com
aapirsom@walla.com
gimik@017.net.il

פרסום שלטים

עפולה

Erez333373@gmail.com
בפקס
בפקס
riki.atdgi2@strauss-group.com

מוצרי מזון  +קרטיבים
מוצרי מזון  +קרטיבים
מוצרי מזון  +קרטיבים
מוצרי מזון  +קרטיבים

מורד אילן
א.א.ע שיווק למוסדות בע"מ
שופרסל דיל
ויקטורי
יינות ביתן
אש"ל ירושלים
פתחון לב
עמותת לתת
שטראוס גרופ
ממתקי קובי
אוסם
ממתקים קובי
קנדילנד עפולה
מפגש הנרגילה
פיצוחי שני

053-5221256
עוזי בעלים 052-5550800
מור 052-3825552 -
יהודה דהן מנהל סניף
 052-4711773אתי שופרסל
050-7544984
עליזה סניף עפולה 054-3298018מוקי הנהלה 054-9777855
עידו 052-8396213
סניף עפולה 04-6456930
052-2226259
צבי
054-4237602
רועי שיפטן
*6833
073-39933901/0
ריקי
052-5903349
ישי
054-6765505
דניאלה
052-5119980
כוכבה
054-5202153
שי
052-6970994
אורית
050-6969382
אביב

08-9788300

מוצרי מזון  +קרטיבים
uzi@aau.co.il
מוצרי מזון
 Snif251c@shufersal.co.il;Snif251m@shufersal.cמוצרי מזון
;o.il
muky@victory1.co.il
מוצרי מזון
idosm@ybitan.co.il
מוצרי מזון
tzafon@eshel.org.il:eshelj@013net.net
מוצרי מזון
roys@plev.org.il
מוצרי מזון
latet@latet.org.il
מוצרי מזון
riki.atdgi2@strauss-group.com
ממתקים
ishayo6848157@gmail.com
ממתקים
mazkirut-1@netvision.net.il
ממתקים
eden4382@gmail.com
ממתקים
magic2candy@gmail.com
ממתקים
zionedri1102@gmail.com
ממתקים
shaniyk2@gmail.com
ממתקים ופיצוחים

08-9788320/3

074-7157217

1800707800
04-62660081

073-3993749
04-6266008

04-6528076
04-6596729
מתכנני מים

מוהנד אמסלם שיבלי

cr.250.m@hotmail.com

052-5324457

שטי
נאות דורית
ר.ג.א

קובי
מירב

054-2333111
053-4412393

03-9755999
03-6475020

ר.ג.א
קבוצת אלון
ג.י.א פיתוח וריסוסים
קלין סטאר
ר.נאם
תומר גואטה
צח אור

מירב
סמדר
אילן ובועז מזרחי
מיכאל
מומי

050-6690064

6475020*03
03-6502800

רואי

050-3563319
054-8118818
052-8733777
050-3839994
052-8019176

יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ
גרינאקסטרים
ליס פור יו
אוויס

אבי שאול

050-6501448

אהרון
שמשון בנימין

050-40496350

שלמה סיקס

שגיא אדרי 054-6809680

קרן050-8500705

08-9191815

ליסקאר
באדג'אט
קל אוטו
תופיק טאהא בע"מ
אלדן
אלבר
אוטו סנטר

רון
שלי
איתי

052-3480223

04-9593300
072-3255140
03-7912000
04--6965151
04-6722831
04-6523792
*2332

זהבית
שני

04-9594400

zehavitl@albar.co.il
shanil@hertz.co.il

קרסו טרייד אין

04-6345711
077-4375681
04-6400861
04-634400
*4989

משה אבוטבול
יאיר בטיטו
משרקה מוחמד
אבי מורלי

050-3386300
052-2797211
053-7222447
054-7170186

יונדאי  /מיצובישי

rons@leascar.co.il
afula@budget.co.il
itayn@calauto.co.il
yoav_7171@wallh.co.il

03-7915613
04-6965252
04-6715091

*04-9119009 / 5503

יובל קדוש
אורנית כרמל

shaul@uds.co.il
azradi2010@gmail.com
arale@lease4u.co.il
shimsonb@avis.co.il
SagiEdri@Shlomo.co.il;kerensh@shlomo.co.il

04-6345710

050-5606241
050-6653958

meirav.n@rga.co.il
smadar@alon-group.com
guy.develop@gmail.com
cleanstar@clean-star.co.il
rnmyaz@gmail.com
Tomer1980@gmail.com
office@zachor.co.il

04-8420080
04-6443947

04-9119012

אוטו קאר מוביל
מוטודיל
ימאי טרייד אין
צמח ליסינג
לובינסקי טרייד
יורוקאר מובייל
בית הרכב
סקודה עפולה
הונדה עפולה

kobi@neot-dorit.co.il
meirav.n@rga.co.il

03-5586149
רכישה ומכירת כלי רכב
*6341
04-8420010
04-6443138

050-8880378
050-20204350

שטיפת פחי  1100ליטר
03-97559995
03-6474041

carassotradein@carasso.co.il

04-6400989
03-6710210
3386300@gmail.com

04-6401666
Masharka.m@gmail.com
adimo@mct.co.il
afulamotors@afulamotors.co.il

04-6402404

עופר רגב

050-8388129

04-6093021

טויוטה עפולה

ביטון דוד

משה ביטון 050-5399398

1-700-500-213

moshe@abtoyota.co.il

פג'ו – מונזה עפולה
וחנון בנימין
חיים אליהו
טפר דב
אחמד
אחמד פירה
סגל סער

איתן  /אייל

04-6407050
050-4447320
050-4447320
052-2529113
052-2166171
054-2594920
054-2024634

04-6401202

eytanmelakes@gmail.com

סער

03-9335386
מערכות שתיה

team@motodeal.co.il
yamay1@walla.co.il
oranit@zemach.co.il
cs@lubinski.co.il
3386300@gmail.com
yb1402@gmail.com
Masharka.m@gmail.com
adimo@mct.co.il

מתכנני מים
שטיפת פחי  1100ליטר
שטיפת פחי  1100ליטר
רכב טיאוט
רכב טיאוט
רכב טיאוט
רכב טיאוט
רכב טיאוט
רכב טיאוט
רכב טיאוט
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב
רכישת כלי רכב

afulamotors@afula-motors.co.il
רכישת כלי רכב
moshe@abtoyota.co.il
eytanmelakes@gmail.com
eliyahu@arrowmid.com
beho39@gmail.com
tepperanat@gmail.com

segalsaar@walla.com

רכישת כלי רכב
קונה כלי רכב
קונה כלי רכב
קונה כלי רכב
קונה כלי רכב
קונה כלי רכב
קונה כלי רכב

הדס פתרונות סינון בע"מ

*2161

הום סנטר
א.צ מיטב מערכות כלליות
חיים הדר  -אל חי
שגיב שיווק מערכות

אולגה
מיטל
050-5322715
שוקי בר

050-8250216

שטראוס  -תמי 4

עודד אברהם

052-8280297

מים פור יו
מי ווטר
מ.ש הנדסה מרק וסימון
פלגי מים

אבי
מיקי
קובי
תמיר

053-6210212
050-4032033
053-4484840
052-8465169

שחם אריכא
אופק
ירוק עתיק
נופים

סיגל 052-6971155
צור מרדכי מנהל
חיים
שרית

סיגלית
050-9707577
054-4480700
052-6089030

יוני 054-4442747
054-5398032
 08-6775700שלוחה 0

03-7583869
נופר  //אורלי  /הודיה
04-6596227
03-9415000
 03-5387676שלוחה
285
03-6555188

03-5387676

ת.ד  5182ראשל"צ
אור יהודה

077-5232213
077-5422804
יוקנעם מושבה

08-8563535
04-6379411
03-9312507

03-9244105

שרגאי
א .כדורי
רובין דגלים
דיספלי לד דיגיטל
דגל ושלט בע"מ
א .כדורי דגלים
רונית דגלי אומות
פסגון
מרום דגלים ותרנים
קשרים שרה אהרוני
אווטדור  -תרנים לדגלים
בזאר קניון עפולה בע"מ
אימפריה של מתנות
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

רפי
כדורי
שמעוני דוד
בועז

050-5239947
050-4282864
052-2414885

שרה אהרוני

050-5510988

דניאלה אברהם
גבי פאר פפיסמדוב
אושר דנינו

054-6339878
052-7565899
052-3947423

6424455
04-6277786
04-6527977
04-6599773
04-7702367

סאקלאב ציוד מדעי וטכנולוגי בע"מ
או מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ

תאיר קסום סמנכ"ל שיווק
דוד רחמים

054-7662699
052-7500236

04-6740210
1-700-706-963

איסתא ליין
איסתא נצרת
אקדמי טרוול עפולה  1979לכיש טורס
אלון אמקס
לרון טורס
הולילנד טרזיר בע"מ

גלית
פאתן
יוסי פלק
ענת
מירב ראטה
מנחם רום

04-6404111

איילה

אבי חן 054-5951263

050-5239947
052-2848880

03-9566522
04-6420421
09-7964902
04-6596013
03-9415001

אלטלנה  14א.ת מערב ראשון
לציון  7515002ת.ד 5079
קהילת ציון  19עפולה
ת.ד  71תל מונד

077-4080920
04-6527513
03-6482337
03-9244882
039618588
04-6063593

ברזיות
077-4448492
04-6379406
03-9340730

רח' העמל אשדוד
פרדס חנה

דגלים
03-9230383
03-9245896
04-6333338
04-6880008
03-5488664
03-9244883

6420363
04-6277785
076-5101408
gabyz101@walla.co.il
04-7702366
ציוד מעבדות בית ספר
04-6744136
02-5333193
משרדי נסיעות לחו"ל

אשל
054-5257058
054-4718163
050-6580529
050-5630478
052-6565222

09-7796761

עופרה 050-641221

02-5006641/33

02-5389303

איסתא

רחל חדאיו 052-2907922

גיא 052-3589691

03-7777486/249

03-777486/249

אקדמי טרוול

אהרון טורוביץ 054-4938322

איציק לביא -054
5255886

-03
7130130/159/156

03-5663350

ת.ד  69סכנין 30810
הגפן  ,26מבשרת ציון

04-6522566
04-6523257
הרצליה

גלעד סיורים

שרה פאלח

054-4596992

09-7650314

09-7657764

גשר לעולם

חלי קידר נחמן -052
2680821

איילת יונגסטור -054
4323383

-03-5256811/03
-5260910/03
5320286

03-6201443/03-5320506

דיזנהויז

משה הרטמן

052-3674455

04-9886116

הלל טורס

צבי סער 054-5214083

פיני גינסבורג מנכ"ל -054
4865600

סינגל טורס

שושנה הירשמן

050-9510707

-03 / 03-6216322
5253858
-03 / 03-5492436
5498698

החוויה הישראלת

אפי גוטמן

052-8391098

תוכים בעמק
מכון תערובת צמח
שדה אילן
שפע חציר

שאול
04-6755557
04-6769387
052-7632091

052-4767163

04-9885220
03-5283963
03-5492877
02-6216198

web@hadass.biz
iski21@homecenter.co.il
shishi0132@gmail.com
haim6596@walla.co.il
mysagiv@gmail.com
oded.avraham@strauss-water.com
avi6110@gmail.com
watermiki@gmail.com
kobi.mse@gmail.com
tamir@p-ma.co.il
orly@arica.co.il;sigalit@arica.co.il
info@oufick.net
yarokati@017.net.il
sarithrr.amota@gmail.com

מערכות שתייה
מערכות שתייה
מערכות שתייה
מערכות שתייה
מערכות שתייה
מערכות שתייה
מערכות שתיה
מערכות שתיה
שרותי חיטוי למערכות שתייה
שרותי חיטוי למערכות שתייה
רהוט רחוב ברזיות
ריהוט גן ברזיות
ברזיות
ברזיות

shragail@zahav.net.il
flags@akaduri.com
r@6248480.co.il
leddigital515@gmail.com
rafi@flagandsign.co.il
a_kaduri@netvision.net.il
sales@ronitflags.co.il
ronith@pas-gon.com
Info@marom.co.il
sksharim@gmail.com
office@out-door.co.il
oritk14@bezeqint.net
gabyz101@walla.co.il
osher167@walla.co.il

דגלים
דגלים
דגלים
דגלים
דגלים
דגלים
דגלים
דגלים
דגלים
דגלים
תרנים דגלים
אספקת דגלים ושרשראות קישוט
אספקת דגלים ושרשראות קישוט
אספקת דגלים ושרשראות קישוט

info@saklab.com
david@o-me.co.il

אספקת ציוד למעבדות בית ספר
אספקת ציוד למעבדות בית ספר

galityanovich@issta.co.il
משרדי נסיעות לחו"ל
fatenm@issta.co.il
משרדי נסיעות לחו"ל
yossi03@nrs.co.il
משרדי נסיעות לחו"ל
anatz@amex-travel.co.il
משרדי נסיעות לחו"ל
meirav@larontours.co.il
משרדי נסיעות לחו"ל
holylandtreasure.y@GMAIL.COM
משרדי נסיעות לחו"ל
משרדי נסיעות לחו"ל  +משלחות
ofras@ayalagroup.co.il
מורשים במשרד החינות
משרדי נסיעות לחו"ל  +משלחות
rachel153@bezeqint.net
מורשים במשרד החינות
משרדי נסיעות לחו"ל  +משלחות
aharon@academy.co.il
מורשים במשרד החינות
משרדי נסיעות לחו"ל  +משלחות
galed@012.net.il
מורשים במשרד החינות
משרדי נסיעות לחו"ל  +משלחות
 kaidar@geshertours.co.il;helly@geshertours.co.מורשים במשרד החינות
il;ayelet@geshertours.co.il
משרדי נסיעות לחו"ל  +משלחות
mosheh@d-u.co.il
מורשים במשרד החינות
משרדי נסיעות לחו"ל  +משלחות
zvi@hilleltours.co.il;pini@hilleltours.co.il
מורשים במשרד החינות
משרדי נסיעות לחו"ל  +משלחות
shoshana.hirshman@signaltours.com
מורשים במשרד החינות
משרדי נסיעות לחו"ל  +משלחות
ephyg@israelexperience.org
מורשים במשרד החינות

תערובת לבעלי חיים
קדושי השואה  6עפולה עלית

04-6424395

נתנאל
חציר

shaulvaknin@walla.co.il
ilana@zmf.co.il
michal@eog.co.il
natil400@gmail.com

תערובת לבעלי חיים
תערובת לבעלי חיים
תערובת לבעלי חיים
תערובת לבעלי חיים

חציר חגאי
חציר הרועה
ניב עוז
יוסי חיים
רונן
בני

תל עדשים
מושב אביטל
מושב בן-עמי
מושב בני עטרות

04-6528995

052-2274118
052-3515174
054-4262426
054-4312602
03-9243102
09-7658125

03-9721958
שקיות אשפה
03-9243103
09-7669910

03-9414032
08-6750210

03-9414035
08-6750929

י .נתנאל שיווק בע"מ
פלסט א.ע פלוס בע"מ
קליר אד
א .אספקה וטרינרית
אשפלסט מסחר ותעשיות פלסטיק
גופר קד"מ בע"מ יבוא ושיווק מוצרי פרסום ומתנות
לקידום מכירות
תיקו בע"מ

יוסי

054-8027160

נעם גופר מנכ"ל

052-4465533

נינה

054-7750070

04-6527955

הכל לילד ולגן

יאיר

גרפיטי
מרכז הטונר והדיו
הכל למשרד בע"מ
קולמוס בע"מ
יקיר אטיאס
קמפוס ציוד משרדי בע"מ
דודי אופיס בע"מ
פרינטק מיכון משרדי בע"מ
צילומעתיק בע"מ
אופק מערכות
א .נין נון ושות' בע"מ
מ.ס מצג סחר  1990בע"מ
וואי-טק ytek
ס.כחילה
תל דור
קופיטק מיכון משרדי
טונוס
חיים קלים הכל למשרד
לאבו
ביטק
טכנו אל בע''מ
אלידור 2000
י.א מיטווך ובניו
נסלס ייבוא ושיווק בע"מ
 YTSיבוא ושיווק

בצלאל
יוסי
אבו נאסר
מאיר שבת
יקיר

04-6403126
6735736
052-6465948

דנה 054-3200116
052-4335270

בן
ברק חדוות
סיון
בן
דולב חלמיש
אבישג עטרי
יקיר אטיאס

ג'קי בכר
דרור כהן
אורנית בן דרור
ענבל
אילנית
אנאי הפקות עפולה
יוסי ג'אמל
גלעת סמייל הפקות
לונה דן
מנטבר אמנים והפקות

יוסי
חדד גלעד 050-5538770
ליאת
חן

יוסי

שלומי דהן
יואל יעקובוב
משה בן חמו
אלעד אופק
חלי דסנר
רונן זינגר סמנכ"ל מכירות
אהוד ברלינר
תמיר נוה
עדי

050-5366733

052-3100005
054-2227497
052-5660917
052-7788005
054-2488448
054-7669112
050-8934440
050-7957487
054-2355576
36742219
050-7200617
054-8056024
03-6242999
053-4427356
054-8111542
050-6336339
054-2467922
050-5975686
054-6799098
054-2227497

03-5346978

04-6431901
073-288001
04-6651111

04-6644966

03-6511406
03-9597220

03-5011280
03-9597219

03-5612079
03-7913333
04-8733769
35743189
03-9298442
04-8477444
03-6242999
03-5600337
04-6053403
03-9511514

03-5610627
03-7913322
רגבה
03-5286053
04-8477440
03-6241777
03-5661504
04-6502973
03-9515513

08-9480000

08-9366678

info@freshclean.co.il
plstplus@013.net
Yossi.clearad@gmail.com
vetsuply@zahav.net.il
yossi@ashplast.com

שקיות אשפה  +שקיות גללי כלבים
שקיות אשפה  +שקיות גללי כלבים
שקיות אשפה  +שקיות גללי כלבים
שקיות אשפה  +שקיות גללי כלבים
שקיות אשפה  +שקיות גללי כלבים
שקיות אשפה  +שקיות גללי כלבים

gofern@bezeqint.net
nina@tecoltd.co.il

04-6597614
דיו וטונרים
6403125
073-2457304
04-6228842
04-6431902

hagai1l1@walla.co.il
info@grasses.co.il
maayan@asfir.com
haim424221@gmail.com
ronenbsl@netvision.net.il
irisbrnr@inter.net.il

חציר
חציר
חציר
חציר
חציר
חציר

עפולה

הגר"א  14חולון

חיפה

שקיות אשפה

 danaamar26@gmail.com;h046403126@gmail.cדיו וטונרים
om
etiam@graf.co.il;betzalelbr@graf.co.il
דיו וטונרים
nanushivuk1@gmail.com
דיו וטונרים
gabi@abu-nassar.com
דיו וטונרים
meir@kolmus.co.il
דיו וטונרים
Yakir02029829@gmail.com
דיו וטונרים
campus4office@gmail.com
דיו וטונרים
shlomidhan@gmail.com
דיו וטונרים
info@printec.co.il
דיו וטונרים
mbh@zilumatic.co.il
דיו וטונרים
admin.cf@gmail.com
דיו וטונרים
hely-d@mafil.co.il
דיו וטונרים
shimon@mazag.co.il
דיו וטונרים
ronen@ytek.co.il
דיו וטונרים
tali@kehela.co.il
דיו וטונרים
ehudb@taldor.co.il
דיו וטונרים
tamir@copytech.co.il
דיו וטונרים
tonus@tonus.co.il, adi@tonus.co.il
דיו וטונרים
haimkalim@bezeqint.net
דיו וטונרים
labo@labo.co.il
דיו וטונרים
sales3@b-tech.co.il
דיו וטונרים
technoelsivan@gmail.com
דיו וטונרים
elidor@015.net.il
דיו וטונרים
dolev@ncr.co.il
אספקת טונרים וראשיו דיו
avishag@nsls.co.il
אספקת טונרים וראשי דיו
yakir02029829@gmail.com
מדפסות וטונרים

הפקות לפסטיבל

הדס שכנאי
ידים יוצרות

054-5454450
050-3506500
מיכל 053-6366333
050-7692772
054-4441722

בובות ענק
04-6593478

04-6421183

03-6969500

36969600

052-3590143
איריס גרינבאום

קאזו הפקות

hadas.shachnai@gmail.com

054-7504012
054-7538847

בובות ענק
בובות ענק
תל אביב

jacky@jackybachar.com
Dror4cohen@gmail.com
ornitbd@bezeqint.net
inbal@zappagroup.com
ilanitl@target-market.co.il
anay10@walla.com
yossi@jamalpro.co.il
giladhaf@gmail.com
lmgg@walla.com
chen.k@mamtver.co.il

ig.yadaim@gmail.com
050-6807690

shai@kazoo.org.il;office@kazoo.org.il

ראש חוצות

פנינה

052-3517546

pnina@rosh-h.co.il

מדען נולד

דניאל

052-9966800

ofek.daniel@gmail.com

054-4520534

office@shpitzim.co.il

מימי שפיץ

הפקות לפסטיבל
הפקות לפסטיבל
הפקות לפסטיבל
הפקות לפסטיבל
הפקות לפסטיבל
הפקות לפסטיבל
הפקות לפסטיבל
הפקות לפסטיבל
הפקות לפסטיבל
תרבות  ,אירועים פסטיבלים.
הפקת אירועים קול קורא -כנסים -
הורים וילדים
הפקת אירועים קול קורא -כנסים -
הורים וילדים
הפקת אירועים קול קורא -כנסים -
הורים וילדים
הפקת אירועים קול קורא -כנסים -
הורים וילדים
הפקת אירועים קול קורא -כנסים -
הורים וילדים
הפקת אירועים קול קורא -כנסים -
הורים וילדים

סדנאות
פנינה בגבע
עילית קרב מגע
אל הלב
ניר לבשטיין
אמיר קליין
גאק ששון
הילה טוכמכר  -משעלי
מרכז ענבלים
מיכל
צלי לבני
קרלה ויאיירה שיווק אירועים
אורניתוש
ערוגות  -קובי ביתן  BSWשף ומטפל
עלי כותרת
רינת'ה
אושרת בגים
שושנת העמקים

אילנה ישראלי

ענבל
מיכל
צלי
אורנית
חני
רינת ביטון

050-9933558
054-3194941
050-6930625
050-8085160
050-7504624
052-2796783
058-4767506
052-5355933
522350342
052-7723210
054-7872385
054-5842490
052-3333989
050-2178781
052-3748221

077-5003647
02-6726404

04-6401717

04-6526393

אנה זרובה
חנה
אליעזר
עש
מרכז שרון ישראל  -התוכנית לקולנוע מסייע
שיפט  - Shift -שינוי דרך דרמה תרפיה

אדוה כהן

050-7187077

וולף ליעד  -מורה לנהיגה מוסמך
בית ספר לין
שרייבר  -לימודי נהיגה

שלבי
אושי הלוי

052-3796761
050-5676404
053-3712632

טל שלוש
עופר  -יוגב

054-8032423
050-2447191

מרכז הכלב והאדם
הגיבורים של יוגב
כלביית אפיקים

077-7880502
02-6781764

ilana8261@gmail.com
elitekravmaga.il@gmail.com
elhalev@elhalev.org
nirlev@hotmail.com
amirirklein@gmail.com
jakkami2000@gmail.com
hilatm012@gmail.com
Inbala1@netvision.net.il
michal.h.g@gmail.com
tsalilivni@gmail.com
karla231284@gmail.com
oranitk@gmail.com
chefkobitan@gmail.com
hanni.ankri@gmail.com
rinatb@court.gov.il
os2508@wall.com
flowerafula@gmail.com

052-6091631
053-7171864
052-6774758

annaz@iualliance.com
centr.nesia.ferdman@gmail.com
elesovoy@gmail.com
077-5510452

info@kolnoam.com
shiftadva@gmail.com
liad74@gmail.com
saleh_sha@yahoo.com
oshi@shraiber.co.il

03-5030963
03-6099191

050-5284298

galiamsw@gmail.com

052-4596950
050-5867681
054-7515021

lirazcbt@gmail.com
yaelelboim22@gmail.com
shoshi2602@gmail.com

052-3393104

uri@meyshar.co.il

זוריק ולדר
אתי אראל

052-880986
077-3209331
08-8658504
052-3864573

הדרך לפסגה

שמעון אמויאל

050-3199329

zorik@hacham.co.il
eti@optm.co.il
ron@fishmancpa.co.il
info@ezc.co.il
;Shimona2014@walla.com
shimona@afula.muni.il

אוטומס

גיא ענבר

054-2657066

guy@automas.co.il

לירז פינסקי
דרך הנקודות הטובות
שושי שחם

יעל אלבוים
שושי

דר' אורי שטרברג
חכ"ם ייעוץ מוניציפאלי
חברת אופטימום
רון פישמן ,רו"ח
אייל צדוק יועצים EZC

.

אמתי מגד  -טיפולים ,סדנאות והדרכה

054-4355744

דר' ענבל קיבנסון בר-און

054-2467746

מאירה פריימן

מאירה

מד פארק
אותות אלקטרוניקה
מד פארק
יאל
די.אנד.די בטיחות בע"מ

שער לפארק

054-8199142

04-9535072

amittai@megged.co.il
baroninbal1@gmail.com

077-7866549
בטיחות בתנועה ,
שערים ומיגון

אביגדור

052-6644470

03-9246665
03-5705533

בר-טל צחי

050-6525052

04-8211628

סדנת מנהיגות בשפה הרוסית
סדנת מנהיגות בשפה הרוסית
סדנת מנהיגות בשפה הרוסית
סדנא לקולנוע מסייע
סדנא לקולנוע מסייע
קורס תיאוריה
קורס תיאוריה
קורס תיאוריה

 leeorleeg@gmail.com;hdcenter2012@gmail.comסדנא טיפול בכלבים
ofer.yogev3@gmail.com
סדנא טיפול בכלבים
office@afikimdogs.co.il
סדנא טיפול בכלבים

04-6754571

גליה פלד

סדנאות
סדנאות הגנה עצמית
סדנאות הגנה עצמית
סדנאות הגנה עצמית
סדנאות הגנה עצמית
סדנא העצמה והגנה עצמית
סדנת מגדר ושינוי חברתי
סדנה לבני נוער
סדנה לבני נוער ציורי פנים וגוף
סדנת בישול
סדנת בישול
סדנת בישול ואפייה
סדנא טיפולית משולבת עם בישול
סדנא לעיצוב פרחים
סדנא לעיצוב פרחים
סדנא לעיצוב פרחים
סדנא לעיצוב פרחים

שירותי ייעוץ למערכת מנהל חינוך
שירותי ייעוץ למערכת מנהל חינוך
שירותי ייעוץ למערכת מנהל חינוך
שירותי ייעוץ למערכת מנהל חינוך
שירותי ייעוץ למערכת מנהל חינוך
שירותים מקוונים :חינוך ומשאבי אנוש

סדנת השתלמות לצוות מטפלי משפחה
בנושא  -ניכור הורי
סדנת השתלמות לצוות מטפלי משפחה
בנושא  -ניכור הורי
יועצת אומנות  -מנהלת פרוייקטים -
שדרוג חזות העיר  -ציורי קיר ומבנים

קיסריה

meiravfridmann@gmail.com

בטיחות בתנועה  ,שערים ומיגון

שערים ומיגון
madpark@madpark.co.il
otot@otot.co.il
avigdor@madpark.co.il
r@yyaal.co.il
info@deandde.com

פתח תקווה

04-8207735

מטפל  /ת מרכז למשפחה  -אלימות
במשפחה
מטפל  /ת מרכז למשפחה  -אלימות
במשפחה
מטפל  /ת מרכז הורים וילדים
מטפל  /ת מרכז הורים וילדים
סדנא בנושא משפחה החינוך הבילתי
פורמלי

נשר

בטיחות ושערים
בטיחות ושערים
בטיחות ושערים
בטיחות ושערים
בטיחות ושערים

קשת מערכות שערים גורן ובניו
אלקיים סומון כבישים בע"מ
נשר בטיחות ויעוץ עסקי
י.א פרויקטים
היוצר סדנא לשילוט
חנן המרכז הישראלי לבטיחות
ניצן קריסטל
יהונתן אלפסי הסדרי בטיחות וסימון כבישים
י .אליאב הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
מד אלרם שערים
שערים  /מנופי אבי
עופר שערים
רום טכנולוגיות
אל גו טים
מגוון פתרונות חכמות בע"מ
בני האני

בני אלקיים
באורמן יגאל
ירון
מוני
נטע-לי
ניצן
יהונתן אלפסי
יהונתן אליאב
מזור
שיר-אל
אורן 052-3946850
קובי 050-5762407
דוד
שלומי
סעאידה נדים

073-7841552
053-7441952
052-7008244
050-4621660
054-5253524
054-4685988
052-4640355
054-2614190
058-7893457
יעקב ניר 050-6540333
1800701170
דוד 052-4342919
052-5224479
052-8717997

אלטרון
קשת מערכות שערים אוטומטיים
שערים
גורן
אל רם
ע.ה .אייל מסחר ושיווק בע"מ
פתרונות נגישות
ציון קבלו

רון כץ חומרים מסוכנים
,חירום ,וניקיון תעשייתי
אורן לס

050-4266633
050-7777201
054-9499659

04-9124524
08-8525144
04-6460420
04-6480881
09-8811839
077-3463471

072-3385496
03-6545000
073-2002000
09-8943466
04-8114181

04-8741-014

04-8744-968

08-9160903

מגוון פתרונות חכמות בע"מ
ציון קבלו
ל.ש.מ מתכות בע"מ
דור אביזרי בטיחות

בני דניאל

052-6400481

04-8734897

אריק אלבז

052-5954645

א.ט שרותים משפטים בע"מ

לילך אדרי

052-5521569

ישראל אחים סירא עבודות עפר

ישראל סירא

054-2699117

שי לוגיסטיקה בע"מ

שי יהושע

050-6548482

04-8114181

04-6531859
04-6526258
04-6425673

חולון

04-8114181

03-6339988
04-8412461

שלומי

מאיר
אבי בן לולו
דודו קודלר
אילן כהן

03-6339988
03-9669144
02-5363336

6272821 - 04
1-800-80-60-30
03-6545000
072-3218316

052-5224479
054-9499659
054-5953010

050-4230232
053-6766616
052-5303424
052-5102307
050-5216863

חיפה 3298349
ח"פ 029744349
ח"פ 515926194

03-9613415

ארזים תשתיות
רון עבודות עפר
בונה מסד
משה מורד
מורד פינוי פסולת
בל קל יזמות ובניה בע"מ
קודלר
מחפרון העמקים
זועבי ענאן
אלבז עבודות עפר ופיתוח

03-9048091
08-8525146
04-6460420
04-6480881
09-9512215
077-3463472

6272835 - 04

הברקת  ,18פארק התעשייה
קיסריה
ת"ד  2081קריית-אתא
דרך השבעה  24חולון
שד' ההסתדרות  69חיפה
א.ת .קריית ביאליק  27111תא
דואר 1248

08-9160902

עמודי מחסום
04-8114181
03-9529484
אביזרי בטיחות למוסדות חינוך
04-6898190
בובקט ,מחפרון ,שופל
04-6532178
04-6526259
04-6425673
04-6591045
04-9804466

קרית ביאליק

balkal@bezeqint.net
dkodler93@gmail.com
elan770@walla.com
04-6407624

אבי חדד חקלאי

 03-5597320שלוחה
3

052-2823293

03-5597321
077-3293262

יגיע כפיים  12פ"ת
nogahadad10@walla.com
הקונגרס הציוני  60עפולה

sales@keshet-systems.co.il
elkayam@elkayam.co.il
igalbawer@013.net
Ahuvim@gmail.com
moni@hayozer.co.il
info@i-safety.co.il
kristal_055@yahoo.com
yoni1461993@gmail.com
yoni@eliav-eng.com
el_ram@netvision.net.il
''info@shearim.co.il
oren@ofergates.com
info@rom-tech.co.il
david@elgoteam.com
migvan.solutions@gmail.com
saidanadeem158@gmail.com
sales@eltron.co.il
merav@keshet-systems.co.il
info@shearim.co.il
25322@walla.com
el_ram@netvision.net.il

בטיחות ושערים
בטיחות בתנועה
בטיחות בתנועה
בטיחות בתנועה
בטיחות בתנועה
בטיחות בתנועה
בטיחות בתנועה
בטיחות בתנועה
בטיחות בתנועה
שערים
שערים ומיגון
שערים ומיגון
שערים ומיגון
שערים ומיגון
שערים ומיגון ,מחסומים
שערים חשמליים
שערים חשמליים
שערים חשמליים
שערים חשמליים
שערים חשמליים
שערים חשמליים
בטיחות

ron@eyalgroup.co.il
oren@pn-israel.com
zionkabalo@gmail.com

בטיחות
מחסומים וגדרות זמניים

migvan.solutions@gmail.com
zionkabalo@gmail.com
lesheminfo@gmail.com

מחסומים
מחסומים וגדרות זמניים
עמודי מחסום

dor2012dor@walla.com
z547774107@gmail.com
office@ronafar.co.il
ranip.pini@gmail.com
מסירה ידנית
meirmorad2@gmail.com
balkal@bezeqint.net
dkodler93@gmail.com
elan770@walla.com
Anan.zoabi.1972@gmail.com
sksigalit@gmail.com
et.lawservices@gmail.com
nogahadad10@walla.com
israelsir22@walla.co.il
Ahhuaug5515@gmail.com

אביזרי בטיחות למוסדות חינוך
בובקט ,מחפרון ,שופל
בובקט ,מחפרון ,שופל
בובקט ,מחפרון ,שופל
בובקט ,מחפרון ,שופל
בובקט ,מחפרון ,שופל
בובקט ,מחפרון ,שופל
בובקט ,מחפרון ,שופל
בובקט ,מחפרון ,שופל
בובקט ,מחפרון ,שופל
בובקט ,מחפרון ,שופל
בובקט ,מחפרון ,שופל
בובקט ,מחפרון ,שופל ,טרקטור
בובקט ,מיני מחפרון וכל סוגי עבודות
העפר
כלי צמ"ה מחפרון בבוקט שופל

מגרסות בטון
04-6531859

חב' ארזים תשתיות בע"מ

04-6532178

ת.ד 33 .מועצה איזורית גלבוע
18120

z547774107@gmail.com

מגרסות בטון

התזת בטון
אופיר התזת בטון
יעקב התזת בטון
אברמוב התזת בטון
בלולו התזת בטון

אופיר
יעקה
אברמוב
בלולו

052-2520630
072-3219703
050-5905370

א .גלבוע שרותי שאיבה
בטון העמק

אלדד שיטרית
שמעון

050-5501500
050-5475206

lior@a-ofir.co
dorit@jakoby.co.il
yoram5370@walla.com
life1972@walla.co.il

03-6813182
04-8482050
03-5489060

התזת בטון
התזת בטון
התזת בטון
התזת בטון

אספקת בטון

שפיר

גלעד

054-9090566

המשביר לחקלאי בע"מ
אלגו השקייה בע"מ
מתפרת נווה ים

אורנה
עודד
רוני

052-4265510
052-7207222

dpyaa3@gmail.com
''shimon140169@gmail.com
;udi.horesh@cemex.com dpyaa3@gmail.com
076-8014860
לימור 04-9111442

הקמת חממה
09-8661806
04-9840621

migdal@hamshbir.co.il
limor@elgo.co.il
ronirr46@gmail.com

אספקת בטון
אספקת בטון
אספקת בטון

הקמת חממה
הקמת חממה
הקמת חממה

חלום חדש

contact@halomhadash.com
משרד ראשי-04 :
 ,8459900משרד
מכירות04-8459924 :

פלרם תעשיות בע"מ
רוני גורן שינוע יבשתי בע"מ

אלרואי 0524701005

רעות 050-5745202

ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
י .שדו בע"מ
קבוצת חסון

יאיר
רעות שדו
יורם חרוש
שמעון אדרי 054-6727007

054-3538188

חסון פלסטיק
נמרוד
הום סנטר
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
סטילפלאסט
קמחי כלי עבודה
אמיר כלי עבודה
א.ח .חאלד לבנייה בע"מ
מ.א.מ וינברג הירש
הגרעין עפולה

אלי
אולגה
אושר דנינו

04-8455588

077-3228556

077-2017790
חומרים וכלי עבודה

04-6595921

04-6590669

marketing@palram.co.il
reutshuv@gmail.com;elroi@goren-bro.com
yairswisa@gmail.com

054-6737623
בועז סלמן 054-6727037
072-3100631
054-5398032
052-3947423

052-8987111
050-5727407
03-5618668

04-6580300
072-3100631

04-6596668
6596270

04-7702367

04-7702366

08-6233227
08-8674406
04-6110206
03-5616452
04-6426838
נעמה משרד -04
6407111

08-6270303
08-6755150
04-6378643
03-5612440

04-6527666

04-6132385

ראש חשמל חיפה והצפון בע"מ

ארז גדליה

052-2588798

04-8215377

04-8215515

א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

אושר דנינו

052-3947423

04-7702367

04-7702366

א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

ציון יצחק

053-6555955

077-5060726

077-5060726

כפר גדעון  ,17מיקוד 19310

זוקו שיווק והפצה בע"מ

אבישי

א .פרץ שיווק אספקה טכנית
מרססי יהושוע זכריה

מנחם

050-5630820
052-3566446\046526689
050-5531897

04-8787445

04-8787417

קרית ביאליק

03-5623345

מורן טכנולוגיות ניקוי מקצועי

אורי מליק

052-3696516

08-8621600

08-8621626

חד עתיר בע"מ
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
רוסלן פתרונות סלולר בע"מ

תמר
יאיר

052-2704540
054-3538188
050-6862474

072-2119119

072-2412413

04-6272574

153-46272574

אלוני פרזול
בטיחותי
מסגריית אלכס
א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
מרזבית סניף צפון
אי.אם .שגב תעשיות בע"מ
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות

נועם פרידלנסקי
אלכס
ציון יצחק
רעות
מיכל יוסף
אושר דנינו
מחמוד טאטיר

050-7110058
050-5739940
053-6555955
050-9282818
050-8717219
052-3947423
050-2121965

04-6402678
03-7749951
077-5060726
04-6595921
08-9422440
04-7702367
04-6464799

04-6593329
03-7749911
04-6060129
077-5060726
04-6590669
08-9327186
04-7702366
04-6080787

זוקו שיווק והפצה בע"מ
מוראל מוצרי איכות לבניה

אבישי
איתמר

050-5630820
052-3746474

04-8787445
04-6481348

א.ט שרותים משפטים בע"מ
א.ח חאלד לבנייה בע"מ
א.בי.אל .בנייה וגגות בע"מ
תופיק טאהא בע"מ
א.בי.אל .בנייה וגגות בע"מ
אנג' מוחמד טאהא בע"מ עבודת בניה הנדסה ופיתוח
בני האני

לילך אדרי

052-5521569

חנן

054-4299298
050-20204350
054-4299298
050-5725217
052-8717997

א.י.אדיר כהן הדברות
אגוז פתרונות אחסון
בקשי שיווק
פיבין בע"מ  -חי טורג'מן

ערן סלימן
יוסף
אורנה בקשי
חי

איתי אטדגי מתכות

גן יבנה

04-8787417
04-6060282
קבלני מסגרות

גן יבנה
yairswisa@gmail.com

עפולה 18262
כפר גדעון  ,17מיקוד 19310
עפולה

קריית באליק
בית שאן

שלוחה 03-5597320
3
6110206

03-5597321
1534-611-0206

04--6965151

04-6965252

04-6111550

04-6110718

ח"פ 513622233
ח"פ 513622233
מושריפה

חומרים וכלי עבודה
חומרים וכלי עבודה
חומרים וכלי עבודה
חומרים וכלי עבודה
חומרים וכלי עבודה
חומרים וכלי עבודה
חומרים וכלי עבודה
חומרים וכלי עבודה
חומרים וכלי עבודה
חומרים וכלי עבודה
חומרים וכלי עבודה
חומרים וכלי עבודה
חומרים וכלי עבודה גינון
חומרי הדברה וכלי עבודה

מכונות ריסוס וכלי עבודה

malikuri@netvision.net.il

מכונות שטיפה

office@atierfences.co.il
yairswisa@gmail.com
boris.bord1@gmail.com

מוצרי ברזל
מוצרי ברזל
מוצרי ברזל
ברזל uphrzuk

sales@aloni-pirzul.co.il;yaniv@aloni-pirzul.co.il
daniela@betihuty.co.il;noam@betihuty.co.il
maria63@walla.com
zionizchak@gmail.com
reutshedo@gmail.com
michal@imsegev.co.il
osher167@walla.co.il
delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
avishaya@zoko.co.il
itamar.k@morelltd.co.il
itzikalfa68@gmail.com

יגיע כפיים  12פ"ת

אחסון לוגיסטיקה קירור ויבש

ayadir2013@gmail.com;hazmanot@ay-adir.co.il
yosef@machsan.co.il
כלי עבודה
bakshi@orange.net.il
כלי עבודה
hayt.pivin@gmail.com
כלי עבודה
ציוד טכני ,כלי עבודה ידניים ו/או מכנים
erezg@ras1.co.il
ו/או חשמליים
ציוד טכני ,כלי עבודה ידניים ו/או מכנים
osher167@walla.co.il
ו/או חשמליים
ציוד טכני ,כלי עבודה ידניים ו/או מכנים
zionizchak@gmail.com
ו/או חשמליים
ציוד טכני ,כלי עבודה ידניים מכניים
avishaya@zoko.co.il
חשמליים
כלי עבודה חשמליים וידניים
a.peretz10@walla.com
az2612@walla.com

052-5554270

חנן
מוחמד טאהא
סעאידה נדים

yairswisa@gmail.com
reutshedo@gmail.com
yoramh@hasson.co.il
boaz@hasson.co.il;shimon@hasson.co.il
eli5457@walla.com
iski21@homecenter.co.il
osher167@walla.co.il
nir@sriglobalgroup.com
web@workimhi.co.il
lidorlg2@gmail.com
khaled4build@gmail.com
dudi-w@zahav.net.il
afula@hagarin.co.il

ערן סלימן איש קשר -050
7206050
054-2571776
050-7432685
054-7012067

08-9154435

הקמת חממה
הקמת חממה

et.lawservices@gmail.com
Khaled4build@gmail.com
betel_y@017.net.il
yoav_7171@wallh.co.il
betel_y@017.net.il
taha_eng@walla.com
saidanadeem158@gmail.com

ברזל ומוצרים למוסדות חינוך
אספקת פרופילי ברזל
אספקת פרופילי ברזל
אספקת פרופילי ברזל
אספקת פרופילי ברזל
אספקת פרופילי ברזל לסוגיו
אספקת פרופילי ברזל לסוגיו
דבקים וחומרי אטימה
דבקים וחומרי אטימה
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות

עמי וגבי רשתות בע"מ
קל רם

052-5412501
052-2844330
050-2266920, 0502121220
ארן בר ניב -052 -
8359609
052-6858601

050-2266920

153-57-2323200

ת.ד 2395 .ק .מוצקין

0572323200@017.net.il

8211165
6492313

8211789
6523024

ת.ד 437 .נשר 36603

gderot.orli@gmail.com
shalomroni@walla.co.il

גידי וחגי

חגי 050-3833398

04-6592980

04-6425427

נירוסול בע"מ
מתכת מעלות בע"מ
תופיק טאהא בע"מ
קדשאי גלעד
חד -עתיר בע"מ

תמר

בני 050-5217404
050-20204350
052-3796740
052-2704540

03-5506069
04-9979846
04--6965151
04-6591401
072-2119119

03-5590187
04-9975024
04-6965252
04-6593219
072-241413

עדי חזון בע"מ
טש מתכת בע"מ
אי.אם .שגב תעשיות בע"מ
היוצר  -סדנא לשילוט בע"מ
דור המיגון  -שמעון סבג
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
י.א פרויקטים
שובל שמי יזמות ובנייה
מסגריית אלכס
מרזבית סניף צפון
ליאם עבודות מתכת בע"מ
שמעון אדרי
יעקב רווח עבודות מתכת

טל שובל
מיכל יוסף
מוני
שמעון סבג
מחמוד טאטיר
ירון
שובל
אלכס
רעות
שי לוי
שמעון
יעקב

050-4788101
052-5550667
050-8717219
054-5253524
050-4364722
050-2121965
050-4621660
050-3311026
050-5739940
050-9282818
050-5208372
054-7120603
052-3064324

04-9966483

04-9968942

08-9422440
09-8811839
04-6596665
04-6464799
04-6480881
077-4323803

08-9327186
09-9512215
04-6596665
04-6080787
04-6480881
04-6293126
04-6060129
04-6590669

בית שאן
זכרון יעקב
עפולה
עפולה

04-6597482

04-6526398

עפולה

6527681

6591113

רח' העליה  48עפולה

טיולי נעמה אור גידור לשעבר
גדרות אורלי
שלום רוני

04-6595921

ממן ציון ידי אומן
אלי מוסטקי
אביחי פרץ
יוספי הנדסה בע"מ
יהונתן אלפסי הסדרי בטיחות וסימון כבישים

יהונתן אלפסי

050-3503508
052-2756341
050-7267075
052-2535591
054-2614190

נבוב בע"מ

איל הרשקוביץ

050-4656969

03-6826328

אילן וקנין
אברהם דנינו
רונן וקנין
איתן הפורץ
תומר מנעולן

אילן
אברהם
רונן
איתן
תומר

586773706
054-9403880
050-5720000
054-7373202
054-5233430

עפולה

ביג ארט

הלל לזרוב

050-5631369

053-5238764

072-2657592
052-8933633
072-2657597
050-2732017
050-20204350
050-5588990
050-7684682
מישל 052-6060489
054-4461650
050-5267294

03-9222086
09-8622750

ברום כיסוי לארגזים
שי טקס סוככים
שגיא שטגמן
תעשיות בצלאל ירושלמי ובניו
תופיק טאהא בע"מ
חול טוב
צלח זאב
גן גנית
אסף פטוריס
אורן מתקני חצר

ציון ממן
אלי
אביחי פרץ

6731777
8415533

6735559
8411403

א.תעשיה גליל תחתון ת.ד799 .
טבריה

שרון ירושלמי
מזל
יוני 052-8536451
שלמה

ספורט העמקים
חגי אורטופדיה וציוד ספורט
כלבו תחביב
ספורט גום
ראם ספורט ומחנאות  2013בע"מ

שמואל
חגי אורטופדיה
זורי
אבי 050-2725095

052-2536067
050-4440116
050-5234287
050-2725096

שעשועים וספורט
ו.ב.מ בודי פאוור

דודי קולנגי  /יונית
סמאן

054-5843216
050-5317716

03-9364713
04--6965151
03-5337349
04-6230562/3

04-6405144
04-6523030
04-6523034
02-6511123
08-6717666
02-5839391

ייצור מנעולים
03-6829701

רמז  7ת.ד 1007 .עפולה עלית
18950
רח' הכישור  12א.ת .חולון
58867

מושב מרחביה 19105
גן יבנה

ת"א

08-9798861
כיסוי לארגז חול
03-9222086
09-8848550
03-6419661
03-9060332
04-6965252

04-6274531

ציוד ספורט
04-6405144
04-6522359
04-8203660
03-5503266
02-6511124
08-6717188
02-6567331

אור יהודה
קסריה
כפר רות

ami_gabi@walla.co.il
kalram_y@netvision.net.il

קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות

hagaikoo@gmail.com
nirsol@walla.co.il
mtlwork@actcom.net.il
Baton.tamam@gmail.com
kadshay@netvision.net.il
office@atierfences.co.il
hazonwood@gmail.com
bonimbahazon@gmail.com
info@tashmetal.co.il
michal@imsegev.co.il
moni@hayozer.co.il
shimon4364@walla.com
delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
Ahuvim@gmail.com
shemi@yazamoot.co.il
maria63@walla.com
reutshedo@gmail.com
shaylevi001@gmail.com
yay2012@walla.co.il
rev-y1@012.net.il
yadyoman@zahav.net.il
etimustaki@walla.com
avihayp22@gmail.com
yosefehandasa@gmail.com
yoni1461993@gmail.com
naboblock@bezeqint.net

קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
קבלני מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות
עבודות מסגרות ומתכת
שיפוצים ,מסגרות
שיפוצים ,גבס ,צבע וכו'
שיפוצים כלליים
שיפוצים ,חשמל
בטיחות בתנועה

vaknin.ilan.law@gmail.com
avirdan83@gmail.com
Solicohen2@gmail.com
eitanlocks@walla.com
tomeratiya4@gmail.com

מנעולים ייצור ייבוא ושיווק
מנעולן  -פורץ מנעולים כפסות רכבים
דלתות
מנעולן  -פורץ מנעולים וכפסות
מנעולן  -פורץ מנעולים וכפסות
מנעולן  -פורץ מנעולים וכפסות
מנעולן  -פורץ מנעולים וכפסות

studio_h@netvision.net.il

פרויקטים אומנותיים  -אמן ציורי קיר
ואלמנטים

info@bromtex.com
shayteks@gmail.com
shtegman@bezeqint.net
sharon@yerushalmy-son.co.il
Baton.tamam@gmail.com
mgoodsand@gmail.com
zeev@z-tools.co.il
yoni@ganit.co.il;sales5@ganit.co.il
greenworld434@gmail.com
info@oren-playground.co.il

כיסוי לארגז חול
כיסוי לארגז חול
כיסוי לארגז חול
כיסוי לארגז חול
כיסוי לארגז חול
כיסוי לארגז חול
כיסוי ארגזי חול והצללות
כיסוי לארגז חול ריהוט ומתקני חצר
כיסוי הצללות
מתקני חצר

shmuelv10@walla.com
hagaidnn@gmail.com
kbth@bezeqint.net
sportgum@netvision.net.il
info@reemsport.co.il
;sales1@playground.co.il
yonit@playground.co.il
powerbody150@gmail.com

מוצרי ספורט
מוצרי ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט

גן גנית
מגן לי  -גלובל ישראל
קאר  2000מוצרי ספורט
ספורט בול
ספורט אולימפיה
אנגרד

יוני 052-8536451
אבנר יאור

מישל 052-6060489
054-4750375

אלי
אבי
אייל

054-9400285
054-7966563

מתנות פור אול
לחייל ולמטייל 2014
גדג'ט ליין
שלו שחמט בע"מ

מיקי
לילי וקנין

054-9900511

מרק לרר

050-8557773

עזריאלי ע.י סחר ושיווק בע"מ

sportNet

נעלי פנדה עפולה

שאול וקנין

050-7200178

הדר -הדרכה ושירותים רפואיים

גילה שרעבי

04-6230562
09-8910005
04-6444501
04-6541912
02-9925240

04-6274531
04-8418245
09-8910006

04-8252530

04-6751155
04-6591782
03-5744086
03-9011000

03-7948469
03-9389447

08-6782510

08-6782472

קסריה
הרצליה
חדרה

ת.ד  13אשדות יעקב מאוחז
1515000

ת.ד  6054אשקלון 7816001

yoni@ganit.co.il;sales5@ganit.co.il
atara@g-il.com
ker@ker-2000.com
sportball10@gmail.com
avishemesh2010@hotmail.com
fencengarde@gmail.com
miki@4-all.co.il
skop15@walla.com
yaniv@gadgetline.co.il
mark@slavchess.com

safetynet.office@gmail.com
vaknin77@gmail.com

ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד ספורט
ציוד סיוף וספורט
אספקת ציוד ספורט
ציוד ספורט וטיולים נעלי עבודה
ציוד שחמט
ציוד שחמט
רשתות ספורט לגידור מגרשים ,חציצה
בין מגרשים ,הגבהת גדרות ,קירוי
מגרשים פתוחים ,הגנה על תקרות
אקוסטיות באולמות ספורט
נעלי עבודה

עזרה ראשונה

ש.א.ג .שרותי רפואה בע"מ

03-9345474

03-9310247

052-3815111

02-9709666

02-9709944

לביב רפואה דחופה בע"מ

שמואל

053-7600769

054-2587080/90

מדטכניקה בע"מ

מיכאל

052-3675613

03-925-4040

03-924-9977

לפידות מדיקל ייבוא ושיווק בע"מ

1700709033

04-6230999

ארדון ציוד רפואי בע"מ

03-5333236

03-5334801

חברת עמוס גזית

03-9250000

בטחון ושר"פ בקהילה וארגונים

דוד וידר

052-6131013

073-2341200

073-2341201

ראשון לציון

ביומדיק טכנולוגיות רפואיות

אלון

עולם הרפואה

טל בניפלא 052-2982711

052-6665377
שחר אפרתי -050
6622976

072-2500007

072-2500008

רמת השרון 47133

מ .שלו

משה שלו

050-4538732

03-7393837

רז פרוגרס

תמר

09-8307300

אורטופדיקה שטיינר

גדי

03-9517674

לביב רפואה דחופה בע"מ

שמואל

053-7600769

אליהו  -החברה לעזרה ראשונה בישראל בע"מ
אמקה ביט 2002
לופס שיווק והפצה
טכנו מאג

דן רוזנטל
ינון
סימונה

052-4261001
055-2773584
054-5676241

אלור שיווק
לופס loops

אבי מלכה
אלעזר

054-9933620

09-7469106

054-2587080/90
072-2511237

072-2511239

02-5639331

קולנוע חדש בע"מ

דוד רובינוביץ

054-9464533

חב' דקר

לילך

050-5453669

1700700889

אקו רד בע"מ

אקו רד בע"מ

יקיר סבג

אריאל מדיק בע"מ

אריאל 050-5795464 -

שרה 052-7238389 -

050-8450805
03-9072734/039072434

אריאל מדיק

מירי לוי מנהלת

054-3456388

העיקר הבריאות

ליאורה

072-2740509

072-2446230

רח המתכת לב השרון

ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
sales@hadar-medical.co.il
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
limor@shaag.com
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
shmuel@laviv.org.il;office@laviv.org.il
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
michaelb@medtechnica.co.il
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
cs@lapidot.com
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
marketing@ardon.co.il
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
info@gazit.co.il
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
b_sharap@netvision.net.il
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
alon@biomedic.co.il
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
shahar@medic-w.co.il;info@medic-w.co.il
ראשונה ציוד מיגון קורונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
mshaleveg@hotmail.com
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
info@razprogress.com
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
gad@orthopedica.co.il
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
shmuel@laviv.org.il
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
w0722511237@gmail.com
ראשונה
dan@kolmus.co.il
ציוד מיגון קורונה
: INONYA148@GMAIL.COM
ציוד מיגון קורונה
t-mag@bezeqint.net
ציוד מיגון קורונה
 Gilad1511@gmail.com;alluremarketing2017@gציוד חיטוי והגיינה קורונה
mail.com
elazar.loops@gmail.com
ציוד מיגון קורונה
בידוד מקצועי ,נעלי בטיחות ,ציוד מגן
david@newcinema.co.il
אישי
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
lilach@dakar.co.il
ראשונה
ציוד רפואי מיגון קורונה מכשירי
yakirsabagchemiart@walla.co.il
החייאה ועזרה ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
ariel@a101.co.il;box8@a101.co.il
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
info@a101.co.il
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
sales@bari-p2.co.il
ראשונה

נתיב

052-5553454

מדיקה
מד"א

מאיר אמסלם

052-4543222

ממרם

ליאור

ניתאי שירותי עזרה ראשונה

יאיר סבג

054-7008776

לביב רפואה דחופה בע"מ

שמואל

053-7600769

כהן הדברות
ג'וק בראש  -הדברה נכונה אלעד אור
מרגליות סחר ושרותי חיטוי בע"מ
איתן י .שירותי תברואה
אמנון חברה להדברת מזיקים
דוקטור הדברה
טיטניום פתרונות הדברה

עידן
אלעד אורי
איילת
איתן
אמנון
שי

050-5260101
054-4603208

גרין גרס
גרין ספורט
גנית פארק

רוזמרין קובי
ירון שפילר
שרון

054-4521566
054-5631388
054-4747471

מתקני פסגות
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
הידרופוניקס בע"מ
קשר העמקים בע"מ

דודי קולנגי 050-5836705
יאיר
טל אפלבוים
שושי

רוני שגיא 054-7828845
054-3538188
050-4878454
שמואל 050-7959392

דודי קולנגי  /יונית

054-5843216
אמיר 054-5690832 -
050-4621660

08-9403333

medika@013net.net

08-9405665

04-6425205

meiram@mda.org.il

02-6731603

02-6731604

lior@mimrame.co.il

054-2587080/90

1.53543E+11

053-7360405
09-885-0666
04-9001570
04-6944911/2

153-29914259
09-885-0777
077-3522355

www.nitaim.com
shmuel@laviv.org.il

ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
ראשונה
ציוד רפואי מכשירי החייאה ועזרה
ראשונה
שירותי הדרכות עזרה ראשונה וציוד
עזרה ראשונה וליווי רפואי ברחבי
הארץ.
שירותי הדרכות עזרה ראשונה ורפואה
בדיקות קורונה מהירות
בדיקות קורונה מהירות
בדיקות קורונה מהירות
בדיקות קורונה מהירות

052-2471601
050-6226023
054-7552937

ח"פ 511260861
02-6335474

02-9972090

03-9607731
04-6521355

03-9607732
04-6527522

08-6717666
04-6251999
04-6480881
072-2215000
072-2215000
03-9081910

08-6717188
774144055
04-6480881
072-2215010
072-2215010
03-9081919

08-6759505
09-7653934

08-6757443
09-7668717

054-4238030
054-6922456
1700-70-60-96
ירון 052-5309600 -
077-5100841

03-9194130
077-5100843

04-7702366
כפר -רות מיקוד  73196ת.ד 29

כפר גדעון  ,17מיקוד 19310

שעשועים וספורט
פלדר נוף
י.א פרויקטים
חמוגלמית בע"מ
פשוט ירוק
כרמל פלור דיזיין  -בועז זמושצינסקי
עמנואל שלתיאל
גרין פוינט
גיל תייר  -אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ
אשר שוורץ
דשא עוז  -יהודית
יוני לוי  -לוי עב' עפר
דשא.דשא לעתיד ירוק יותר
גנית פארק
דויטש טכנולגיות דשא ויבוא
חול טוב
גפן תכנון ופיתוח נופי
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

אשר שוורץ
04-6230555
שלמה
מזל
יוסף בטיטו
אושר דנינו

04-6591077
052-7780900
04-6230564
054-2400381
050-5588990
054-5796633
052-3947423

04-7702367

פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ

יריב חזיז

054-4448146

08-9761795

08-9576635

עדי חזון בע"מ
א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
אילן יפרח

ציון יצחק
אילן

050-4788101
053-6555955
050-5254958

04-9966483
077-5060726

04-9968942
077-5060726

אופיר כהן-עבודות גינון

אופיר כהן

050-6579430

08-6752469

08-6757443

דודי גינון
אילן גינון ופיתוח בע"מ
מרבדים שירותי גינון בע"מ
בוטני מ.ג 2009 .בע"מ
אלון גינון ופיתוח בע"מ
גרין גינון
אבנר חייט

דודי

052-2667515

04-6499961
04-8458633

אלדד בראון
מיכל גולני
בני אלון
רחמי אהרוני
אבנר

052-8787600
054-6668826
050-6713328
052-2311408
052-2293092

ירין
גיא סער
גיא סער
עמנואל

idanmeiri1@gmail.com
eladuri81@gmail.com
hani@margaliot.co.il
etanex@barak.net.il
hadbarot@gmail.com
DR.HADBARA@GMAIL.COM
info@titanium-p.co.il

052-6333979
052-3577618
052-2509591
דודי 054-7704277
אשר 052-7780900

פסגות ד.נ .מזרח בנימין
yairswisa@gmail.com

מושב גבעתי

ח"פ 057352460

כוכב יאיר

04-8444428
מושב היוגב
ח"פ 514314749
מנחמיה

info@tkltd.co.il
tarkett@zahav.net.il
ganit@ganit.co.il
roni@m-ps.co.ildudi@m-ps.co.il
yairswisa@gmail.com
hidrofonics@walla.com
m10@013.net
;sales1@playground.co.il
yonit@playground.co.il
felder@felder-nof.com
Ahuvim@gmail.com
guy@pashutyarok.co.il
guy@pashutyarok.co.il
boazamo@gmail.com
shaltielgan@gmail.com
greenpoint@greenpoint.co.il
geva@gil-tayar.co.il
asher@deshedeshe.co.il
yehudit@desheoz.co.il
lyehonatan@gmail.com
asher@deshedeshe.co.il
ronens@ganit.co.il
doutsh@bezeqint.net
mgoodsand@gmail.com
yosefbatito24@gmail.com
osher167@walla.co.il
inbal@paturiz.co.il
hazonwood@gmail.com
bonimbahazon@gmail.com
zionizchak@gmail.com
ilanyfrah66@gmail.com

טיפול בחדקונית הדקל
טיפול בחדקונית הדקל
טיפול בחדקונית הדקל
טיפול בחדקונית הדקל
טיפול בחדקונית הדקל
טיפול בחדקונית הדקל
טיפול בחדקונית הדקל
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא סינטטי
דשא/דשא סינטטי
דשא/דשא סינטטי
דשא/דשא סינטטי
דשא/דשא סינטטי
דשא
אספקה ,ניקוי והברשת דשא סינטטי
אספקת והנחה דשא וסינטטי
אספקה והנחת דשא סינטטי
אספקה והנחת דשא סינטטי
אספקה והנחת דשא סינטטי

אספקה והנחת דשא סינטטי
גינון אספקה והנחת דשא סינטטי
גינון ,השקיה ,אספקה והנחת דשא
ofirgan@ofirgan.co.il
סינטטי
לא לשלוח הצעות לבקשת  dodis1968@walla.comגינון
מנכ"ל 05/07/2020
misrad@ilang.co.il
גינון
marvadim@012.net.il
גינון
botanimg@gmail.com
גניון
alonginun16@gmail.com
גינון
rahmigreen@gmail.com
גינון
Avner093@gmail.com
גינון

שלומי פריג'
קובי סיגאוי
עמנואל שלתיאל
פתילת המדבר
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
יסמין גינון ופיתוח  -דוד רדלך
דשא נוי
מורדי גינון צפון
א.א .מערכות מידע וניהול משאבים
גפן תכנון ופיתוח נופי
גינונים חברה לפיתוח ועבודות גינון בע"מ

שלומי
קובי
עמנואל
נעם ביבי
אושר דנינו
דויד רדליק
יואב
מורדי
אסף קרמר מנכ"ל
יוסף בטיטו
אייל רדון

052-6735915
054-3199222
052-2509591
052-8490001
052-3947423
054-4850157
054-9770444
052-3247137
052-8376768
054-5796633
052-4706211

שטרק הנדסת מים בע''מ
אפרת אדריכלות נוף
חברת גפן  -תכנון ופיתוח נופי
ניצן לינטון עיצוב נוף
זך אדריכלים
מיכל קמר יעוץ נופי
פתילת המידבר

כוכב
מוטי אפרת
יוסף בטיטו
ניצן לינטון
קובי זך
מיכל קמר
נועם ביבי

054-3448744
052-8599650
054-5796633
546676293
532213473
524896090
528490001

הידרופוניקס בע"מ

טל אפלבוים

050-4878454

ש.ה.נ.נ ניהול בע"מ

רלי אורן

050-9727606

דר' אליאס אסעד
דר' אבו אסעד הישם
מרפאת דניאל
דר' אירנה
דר' מרואן
דר' אווה ודניאל
דר' גוטליב משה
דר' מיכאל ויסמן

אין פקס ואין מייל
ח"פ 057352460
04-7702367
054-4920520
טלפקס 8728887
03-5214626
04-6817566

03-9607731

צמחיה מלאכותית
03-9607732
צמחיה

זיקוק ישראלי
פלש זיקוקין בע"מ
זיקוקין נשק הגליל
הבלאגן של עידן
זיק די -נור בע"מ
פירוטקס אלמנטים בע"מ

ת.ד  417זיכרון יעקב

ירון /דרור
דינה מזרחי

054-7260383
050-5329707
058-5131700

050-5446314
09-7678979
077-5131700

הבלאגן של עידן
תומר לפיד פעילויות שטח וגיבוש

תומר

054-7260383
054-4361048

050-5446314

רופא שיניים
04-6402140
04-6523116
04-6526890
04-6530279

04-6526693
04-6403771
זיקוקים
052-2971931
050-2561000
רופין  14כפר סבא44209 ,
077-5131701
מתנפחים והפקת אירועים

077-8101234
04-8490204

04-8490204

09-77676257

צחי סירא
זיקוק מתוק
חברת גיל 4x4
דמקה אירועים
מאיר בורוס
חן אירועים והפקות
יוסי ג'אמל הפקות

אבי מזרחי
רחל יונאי
עידן אדרי
מאיר
חן
יוסי

050-3322876
050-5423443
054-4414803
052-8650496
050-2296234
052-3371059
050-3506500

ליאור נבו
עמנואל

04-3489954
052-2509591

ח"פ 057352460

יוחאי אריאלי
עידו גלברד

052-8344230
052-5565588
052--3631710

roads@bezeqint.net

דיג'יי חמו אהוד
יוחאי אריאלי קפלה
דרכים
אור קורן

טלאור
04-6266120

09-7725325
04-6266116

04-9828250
04-9938003
04-6904248

ירון
ניר וטליה

עמנואל שלתיאל

ח.פ /ת"ז 300408119
04-6593478
052-8035248

עפולה
04-6421183

lior@liot.co.il
dr.elisasclinic@gmail.com
לא נתנו כתובת מייל  -להעביר בפקס
לא נתנו כתובת מייל  -להעביר בפקס
אין מייל  -להעביר דרך הפקס
mr_one@hotmail.com
eva0101@walla.com
להעביר בפקס
להעביר בפקס

עידן אדרי
גלעד סמייל הפקות
זהר הפקות
איציק עמר
בתופים ובמחולות
פעלטון
מוגלי

דביר רוזן-בית אומנויות תרבות רחוב

052-8650496
מיכל 053-6366333
050-6387802
052-8065509
050-2995994
050-4382669
050-3130025

hidrofonics@walla.com
ח"פ 513477166

04-9828250
1800848484

עידן אדרי
גלעד ומיכל חדד
אלירן

04-6817567

kohav@starkingal.com
motief8@gmail.com
yosefbatito24@gmail.com
nitzanlinton@gmail.com
kobiza6@gmail.com
kamer.michal@gmail.com
bibinoam@gmail.com

04-6528751
04-6523936
072-3108364
04-6595482
04-6420657
04-6591908
04-6526693/2
04-6523781
רוני
אבי בוחניק
אמיר שושני

077-3182086
04-7702366
04-9952556
03-5530965

מסירה ידנית
kobys41@walla.com
shaltielgan@gmail.com
noam@ptilat-hamidbar.co.il
osher167@walla.co.il
davidredlich1996@gmail.com
yoavk58@gmail.com
mordimamo100@walla.com
asafkrem@netvision.net.il
yosefbatito24@gmail.com
ginunim@netvision.net.il

עפולה

04-6266116

יועץ גינון
יועץ גינון
יועץ גינון
יועץ גינון
יועץ גינון
יועץ גינון
צמחיה מלאכותית
אספקת צמחיה רב שנתית
רופא שיניים
רופא שיניים
רופא שיניים
רופא שיניים
רופא שיניים
רופא שיניים
רופא שיניים
רופא שיניים

zisrael@017.net.il
info@flash1.co.il
6904248@gmail.com
balagan_idan@walla.com
Koralm8@gmail.com
info@pyrotex.co.il

זיקוקים
זיקוקים
זיקוקים
זיקוקים
זיקוקים
מופעי זיקוקי דינור ופירוטכניקה

balagan_idan@walla.com
tlapid1@gmail.com

מתנפחים הפקת אירוע
מתנפחים הפקת אירוע
מתנפחים והפקת אירועים

idaned12@gmail.com
giladhaf@gmail.com
eliranshafakot@gmail.com
sigalitohana@walla.com
ba.tupim@gmail.com
yaron@pealton.co.il
mogliaruim77@gmail.com
zahi_sira@walla.com
barbor1010@gmail.com
gil@gil4on4.co.il
idaned12@gmail.com
meir296@netvision.net.il
hen10com@gmail.com
yossi@jamalpro.co.il

077-3447404

גינון
גינון
גינון והשקיה
גינון והשקיה
גינון והשקיה
גינון והשקיה
גינון ודשא
גינון ודשא אוורור ויברציוני
גינון ודשא אוורור ויברציוני
עבודות גינון והשקיה
קבלני מחשוב והשקיה
ייעוץ,פיתוח ותכנון מערכות השקיה,
בריכות אקולוגיות ,מערכות למופעי מים

lior@s-a-p.co.il
shaltielgan@gmail.com
ehud324@gmail.com
yohaiari@hotmail.com
roads@bezeqint.net
hi.orkoren@gmail.com

מתנפחים והפקת אירועים
מתנפחים והפקת אירועים
מתנפחים והפקת אירועים
מתנפחים והפקת אירועים
מתנפחים והפקת אירועים
מתנפחים והפקת אירועים
מתנפחים והפקת אירועים עמדת
פופקורן ,סוכר שולחנות משחק
הפקת אירועים
הפקת אירועים
הפקת אירועים
הפקת אירועים
הפקת אירועים
הפקת אירועים
סדנת גרפיטי ,ברייקדאנס ,והפקת
אירועים אורבניים )רחוב(
אולפן הקלטות
אולפן הקלטות והפקת אירועים דתיים
אולפן הקלטות והפקת אירועים
תוכן והפקה לאירועים
תוכן והפקה לאירועים

שרה אגמון
זמן נירים
ראש חוצות -
הגובטרון
PEAX
תומר לפיד פעילויות שטח וגיבוש
סטפ -אפ
המלאך הלבן SVR

יגאל ביבנס
פנינה
טל
תומר
אפי אפשטיין
אלעד

פרטי שוג
לונה לנד
איבנט פלוס
אטרקציה FACEIT

050-5100210
052-3517546
050-9500778
052-4482281
054-4361048
052-42224218
054-7982995
054-2269977
054-7503728
054-7757466
050-9030901

saraagmon.pro@gmail.com
zmanirim@nirim.org
pnina@rosh-h.co.il
tal@govatron.co.il
info@peax.co.il
tlapid1@gmail.com
effystepup@gmail.com
surroundedvr@gmail.com

054-3040906

077-2315716

תוכן והפקה לאירועים
תוכן לאירועים
תוכן לאירועים
תוכן לאירועים
תוכן לאירועים
תוכן לאירועים
רקדנים ושחקנים לאירועים
אטרקציות לילדים

partyshoww@gmail.com
lunaland55@gmail.com
info@eventplus.biz
faceit0@gmail.com

מבוך לייזר
מבוך לייזר
מבוך לייזר
מבוך לייזר

nadiyoel@gmail.com
tooktook.pro@gmail.com
roads@bezeqint.net

אטרקציות לאירועים
אטרקציות לאירועים
אטרקציות לאירועים
אטרקציות לאירועים והפקת אירועים

אטרקציות לאירועים
רבידים
טוק טוק -הפקות
דרכים

הדס
נתן
עידו גלברד

054-9732654
054-9489882
052--3631710

חברת גיל 4x4
חברותא סדנאות
זיקוק מתוק
מאיר בורוס
אמצעי המחשת בטיחות בע"מ
א.ד.ר בטיחות בדרכים

רחל יונאי
קובי פרץ דוידי
אבי מזרחי
מאיר
דנה אביב
הדס גודינגר

054-4414803
054-2090977
050-5423443
050-2296234
054-9735193
054-6964640

הבמה של אבא

בר שחם

052-4200882

אריכא רונן-שואודיזיין

אריכא רונן

054-4622499

מילמן
רבדא

רפי  /אלברט

צחובוי

יואב 050-7849393

נצרת עלית
גלבוע
יסעור
בשדות
ד"ר יפעת שמש

ד"ר עיסאם בריק
ד"ר שי רודריג
ליאור
מאור

דר' אורי דושניק
ד"ר מיכאל שוורץ
ד"ר פביאן טרומפר
ד"ר גבי שוורץ וד"ר לאון
ד"ר ניצן
ד"ר איתי בר שי
ד"ר אמיר הלפרין
דר' משה סלמנוביץ רסקיו

מיכאל

בריג'יט / 050-5229151
03-5120220

ד"ר שטפן בורדושל
ד"ר יורם קלינברג

04-8490204

09-8782270
04-6405011

04-6405011

04-6499669
סיכות דש

03-6828889

054-4545210
052-7950860

04-6456181
04-6081547
04-9960350
076-8163624
04-6429860

050-8729944

03-6472699

03-6491255

052-2851378
050-5356228
050-5846096

057-9388074
46528424
04-6590259
04-8204214

04-6527957

04-9925060
ד"ר 052-7740566
קורינה דולינגר

15346273651

yoav@zechovoy.co.il
brik@nallit.org.il
shayrod@hagilboa.org.il
l.lavi@walla.com
maor2113@walla.co.il
pizuli1985@gmail.com
לא לשלוח הצעות לפי בקשת דר' יואל בנט מיום
16/08/2018
חיבת ציון  ,73ת.ד  10153מיקוד
18428
שרת  14עפולה
אורנים  1מיקוד  18362עפולה
כורש  ,1עפולה
חיות העמקים ,תחנה מרכזית

04-9920232

chkl378@netvision.net.il
fabitrumper@gmail.com
schg@zahav.net.il, vetshomron@gmail.com
2veterinarians@gmail.com
itaibarshai@yahoo.com
halperin.vet@gmail.com
rsqvet@walla.com

yk0544504215@gmail.com

א.אספקה וטרינרית בע"מ
ווטמרקט

ירון

054-2525665

03-9393000

ליהי

050-2900021

09-8844919

09-8844919

057-5800296
054-2340494
050-8690530/40
052-2580455
052-4045744
050-8690540
050-4231284
050-5200005

04-9920232
03-6509090
מאיה

04-9920232

דני

milman03@gmail.com
ravda@ravda.co.il

stefan.vet@yahoo.com

אריה

דוד
אלי קרא
אמנון
שחף
אדי

ת.ד 90 .רם און 1920500

ronen.aricha@gmail.com

03-6823832
אספקה וטרינרית
04-6456180

050-5237997

מדימרקט

אפשטיין  10/4חדרה

bshm7433@gmail.com

08-6612611

03-9414032

רסקיו שרותים וטרינרים ניידים בע"מ
מנורז
א.מ .יפעת בע"מ
אמנון כליפה
על הסוס
אדי
אורי חיון
דני יגר

גן נר

077-8101234

03-6828155
08-6612612

054-6313331
052-8667909
053-7771888
ד"ר שטפן 054-9104123
בורדושל
054-4504215

04-8490204

gil@gil4on4.co.il
info@hevroota.co.il
barbor1010@gmail.com
meir296@netvision.net.il
office@2roadsafety.com
hadasgo368@gmail.com

vetsuply@zahav.net.il

03-9414035

orders@vetmarket.co.il

לבקשתו לשלוח למייל של חן ניניו

eti@medi-market.co.il
eyal.a@rsq.co.il

rsgvet@walla.co.il
david@manoraz.com
maya2505@gmail.com
amnon.kalifa@gmail.com
jeffarrier@gmail.com
kara0410@gmail.com
orih2312@gmail.co.il
henninio@walla.co.il

אטרקציות לאירועים otd
הפקת אירועים
הפקת אירועים
סימולטור נהיגה אטרקציה לאירועים
סימולטור נהיגה אטרקציה לאירועים
הפעלות באירועים בידור תרבות
קסמים ושירה בציבור ,משחקי חברה
לקייטנות ,בתי ספר וגנים ,הצגות
בשיתוף הקהל
מופעי לייזר
סיכות דש
סיכות דש
סיכות דש

שירותי הסגר לכלבייה
שירותי הסגר לכלבייה
שירותי הסגר לכלבייה
שירותי הסגר לכלבייה
רופאה וטרינרית
רופא וטרינר
רופא וטרינר מעפולה
רופא וטרינר מעפולה
רופא וטרינר מעפולה
רופא וטרינר מעפולה
רופא וטרינר מעפולה
רופא וטרינר קרוב לעפולה
רופא וטרינר עיקור סירוס לכידה
רופא וטרינר  -עיקור ,סירוס ,לכידה
רופא וטרינר  -עיקור ,סירוס ,לכידה
אספקה וטרינרית ציוד רפואי ותרופות
אספקה וטרינרית ציוד רפואי ותרופות
אספקה וטרינרית ציוד רפואי ותרופות
אספקה וטרינרית
ציוד מדידה תברואי וטרינרי
מפקח לוכד בהמות  /כלבים
מפקח לוכד בהמות  /כלבים
מפקח לוכד בהמות  /כלבים
מפקח לוכד בהמות  /כלבים
מפקח לוכד בהמות  /כלבים
מפקח לוכד כלבים

04-6791579

h_meshulevet@walla.com
henninio@walla.co.il

הדברה משולבת בע"מ
חן פינוי ולכידה
טל קרוטמן

טל

052-3650506

זכירה אצל רפי מנכ"למ

077-4498840

jerico.star@gmail.com

לוכד השפלה
טל שולמרק בע"מ
ר.ג.א
א.ש .תעשיות אקולוגיות
א.ע .ביו אקולוגיה בע"מ
פט  -פלייס
פינוי אוזן

אלון

050-2720713

ענת
ניר שמואלי
יפעת
שמוליק עקיבע
נאור אוזן

050-6690064
052-2445608
052-3967233
052-3433552
050-6552266

08-8656431
08-6602414
03-6475020
03-9049026/7/8

077-5420936
08-6600876
073-2480790

alon@loced.co.il
office@talhunter.co.il
anat@rga.co.il
nir@ecology2000.co.il
yifat@bioecology.co.il
petplace09@gmail.com
naor@uzzan.co.il

עופר

052-2358930

וקנין שאול

052-4767163

מיכל
רונן שמואלביץ

052-4896069
050-2002627
052-3355679
054-5796633

חיות העמקים
אב הטבע
דקטרי
תוכים בעמק

אילן וייצמן
חן ניניו

050-5676070
050-7222422

04-6734566
072-3218960
072-3224024
072-2210190

153-6795556
חנויות למוצרי בעלי חיים
עפולה
04-6404027

mofer20011975@gmail.com
a.b.hateva@gmail.com
daktari1984b@gmail.com
shaulvaknin@walla.co.il

שירותי לכידה ופיקוח
שירותי לכידה ופיקוח
שירותי לכידה ופיקוח
ציוד לכידה ושירות לכידה מיוחד
שירות לכידה מיוחד
שרותי איכות הסביבה בעלי חיים
פינוי וכילוי פגרים
פינוי וכילוי פגרים
פינוי וכילוי פגרים
פינוי וכילוי פגרים
חנות למוצרי בעלי חיים
חנות למוצרי בעלי חיים
חנות למוצרי בעלי חיים
מזון ומוצרים לבעלי חיים

מתכנני נוף ופיתוח
מיכל קמר
ש.ר בנימינה השקעות בע"מ
דבי לרר
גפן תכנון ופיתוח נופי

יוסף בטיטו

שלמה זאבי וולף
אהרון ברגר
דני אלימלך
הסדנא אדריכלים בע"מ

יואב קיסוס מנכ"ל

גדעון שריג
אמיר בלום
נאוה כהן
סוכוי מרגלית
גרינשטיין הר-גיל
גדי בקראי
יעד אדריכלים
נטע שמר
זהר לניר )שלח פרופיל במייל(
גד שלח
יהודה פרחי

054-4663003
054-4550882
052-3494616
052-3768700
052-6545776
050-5277882
052-3692861
050-7620128

03-9733640

03-9773090

04-6429641

04-6620003

03-6488585
04-8339070
04-9972642
04-8580847
04-8380407

03-6488787
04-8339980
04-9571836
04-8580896
04-8382536
08-94013111
04-9909990
04-6772682
077-4143060
04-9841407

052-3461603
052-2821814
054-6822207
052-2853648

04-9902215
04-6772166
077-4143060
04-9841101

נוגה כרמל
יוסף וייסביין
ברקן אלחייני

054-7341019
052-8439446
050-7446476

שלוחה 04-9931722
יוסי פולג 107
04-6370491
04-8248650

04-8248651

רותם נופים תכנון נוף אור-לי שפירא
שלומית שלמה
אֵ ב אדריכלות נוף
ניצן ברגמן

050-5360363
054-8800250
בארי 054-6963978

04-6344322
04-9596405
טל 077-4080414

04-6322070
04-9898920
077-4080415

קובי  057-2213473גולן
 054-6699856רועי -050
5290630

טלפקס 077-7003421

דשא גן בע"מ

04-9931722

בני עטרות  43ת.ד 164 .מיקוד
60991

רח' הברזל  24רמת החייל תל
אביב 69710
רח' התשבי  14חיפה 34527
מושב מעונה 24920
רח' גאולה  25חיפה

מושב יעד ד.נ .משגב 20155
ת.ד 343 .כפר תבור 15241

noga_carmel@012.net.il
שכונת האלון  4פרדס חנה
ביקשו לשנות כתובת מייל
בתאריך 13.5.2018
הדולב  1חדרה

kamer.michal@gmail.com
ronen@turfgreen.co.il
debi.lehrer@gmail.com
yosefbatito24@gmail.com

מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח

-aharon.berger@gmail.com
elmalich@zahav.net.il
yoav@hasadna.co

מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח

snait@miller-blum.co.il
office@nava-nof.com
margalit@margalit-s.com
office@landscape.org.il
office@barkaynof.co.il
office@yaad-arc.co.il
neta@neta-shemer.co.il
zohar.lanir@gmail.com
shlach10@bezeq.int.net
fyehuda@gmail.com

מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח

nof@minadd.com

office@g-sarig.co.il

noga_carmel@012.net.il
'orit@be-landscape.com
orit@be-landscape.com
rotemnof@gmail.com
makom.banof@gmail.com
b.o.landscape@gmail.com
nb@n-bergman.co.il

מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח

kobiza6@gmail.com
תורה ועבודה  ,6גן יבנה
מתכנן נוף ופיתוח

קו בנוף  -צביקה קנוניץ
דר' קורינה סגל ושות'
יהלום בגליל  -אדר' רוזה דיאמנט
מידות ומעשי נוף
שירי סולומון-אד' נוף
ערן געש  -אדריכלות נוף
ד"ר בני שדמי אדריכלות נוף
יצחק דישי )בהמלצת אשרת בראון(
אופירה עציון
בארי בן שלום  -אד' נוף
ארנה סירקיס בן ציוני  -אד' נוף
שלמה גת
דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע"מ

צביקה 050-5271420
050-2711012
052-8510185
04-6020604
050-5686616
052-2758452

04-62761727
04-8322293
04-8210569
077-8240026

04-8207635
077-4828070

04-9909581

04-9909933

050-5429805
שלחו פרופיל -ישראל
ביקש להכניס למאגר

09-8998411

09-8919030

077-4080414

077-4080415l

03-6049565

08-6900931

054-6963978
052-8531900
דוד אלחנתי

050-2829094

04-6276726

אלון תבור  ,21פארק תעשיה
דרום ת.ד  3110קיסריה 38900

zvika-k@kav-banof.co.il
segal.corina@hotmail.co.il
diamant.galil@gmail.com
office@middot.co.il
shiri@chesler-solomon.com
gaash@netvision.net.il
benny@ma-com.co.il
dishi.izak@gmail.com

החרצית  ,10אבן יהודה 40500
הכרמל 19א ,ת.ד  324קרית
טבעון

ח"פ515119055

nof@ofira.co.il
office@bo-landscape.co.il
office@bo-landscape.co.il
ohadgat@gmail.com
office@la-nof.co.il

מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
מתכנן נוף ופיתוח
אדריכלות נוף

מיה גרינברג
למד שקד בע"מ
נופים-תיכנון ניהול ועיצוב בע"מ

עדנה
נועה הנדל

050-5744158
052-3564717

בר ובניו
רון עבודות עפר
רחמני אמיר
ממן ציון ידי אומן
ארזים
חמאייסה מוחייה עבדאללה
ש.דור
טבורינסקי
הסוללים בניה ופיתוח סירחאן נסאר
ח.י.ב.י.
סיידא רוני
ג .עומר
גילעם בע"מ
עבד שלבי
בונה מסד

052-509441
050-7783232
רוני054-7413778-
054-6644421
054-6920915
050-3199233
050-3199245

"נוב"
אילן כהן
רונן סטפנסקי

ציון ממן

ניר

050-3503508
547774111
050-6569561
054-4340487

04-6597482

04-6454440
04-6749906
6733072
04-8346474

04-6526398

yadyoman@zahav.net.il

04-6426242

04-6420331

04-6749907
04-6930412
6733072
04-6011957
04-8346475

04-6425673

04-6425673

054-7703763
050-5216863
054-4254330

04-6572197

04-6565862

052-8499492

04-6556778

נוי לזרוביץ

052-5306232

03-5003952

04-6555611
509665605
03-5003959
04-6591077
04-8458632

שי יהושע
שלמה מנכ"ל
מוחמד טאהא
אבי בן לולו

050-6548482
052-2611196
050-5725217
052-5303424
057-3330037
052-5102307
052-2823293
050-5216863

04-9541229
04-6111550

04-9541229
04-6110718

אילן כהן

קובי פרופיל ונגישות

קובי

058-4020203

אורן לס

050-7777201

דודו קודלר

נועם פרידלנסקי

עוז 2000

ציון יצחק

054-6717730

אתר ושתיל
עולם הספורט

אביגדור

050-5230257

ידי אומן  -קבלן רשום
חמאייסה מוחייה עבדאללה
טבורינסקי
אד-בר יועצים בע"מ
יוספי הנדסה בע"מ
סאבר שבאיטה
ג .עומר

ציון ממן

057-7414243
050-6569561

טלי אדרי

054-5659223
052-2535591
054-6644421

אחים סרהנגי בע"מ

052-8499492

מוחמד טאהא

050-5725217

צרופה
מושריפה

nov770.1976@gmail.com
elan770@walla.com
noams12345643@gmail.com
sarhangi@zahav.net.il
golanbetshean@gmail.com
noy@lsa-arch.com
lyehonatan@gmail.com
yairdev@nana10.co.il
Ahhuaug5515@gmail.com
i0528722914@gmail.com
taha_eng@walla.com
balkal@bezeqint.net
dkodler93@gmail.com
nogahadad10@walla.com
elan770@walla.com

info@mehalev.com
03-6715586

info@mehalev.com
kobiprofile@gmail.com
oren@pn-israel.com

03-7749951

02-6231819

magenetzbaot@gmail.com

03-7749911

073-2593173

סונובה ישראל בע"מ

רח' עירית  16ת.ד 776 .נצרת
עלית

rahav@barsons.co.il
office@ronafar.co.il
sigal_hezi1@walla.com
yadyoman@zahav.net.il
zoabid111@gmail.com
engmohye@gmail.com
orlishwartz@gmail.com
office@dvash-t.co.il
s0575771077@gmail.com
hibiha@gmail.com
sayda.michal@gmail.com
omar@go-eng.com
gilam2000@gmail.com
abed.shalabi1@gmail.com
ranip.pini@gmail.com

קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח

04-6526398

02-6231818
050-7110058

ת.ד 1392 .כפר עילוט 16970
ת.ד 3735 .חיפה 31037
ת.ד 424 .כפר איכסל 16920
רח' רקפת  3א' עפולה
א.תעשיה ב' ת.ד 1034 .נצרת
עלית
גן נר

077-3293262

03-7180323

מגני אצבעות ופרזול בע"מ

ת.ד 94 .חצור הגלילית

04-6402577

04-8458630

מהלב

בטיחותי

קבלני פיתוח
04-6405407

505389656
507582436

אחים סרהנגי בע"מ
גולן מאיר עייש
אל.אס.לזרוביץ שדמי אדריכלים בע"מ
יוני לוי
פיתוח אחר בע"מ
שי לוגיסטיקה בע"מ
שלמה מזרחי
אנג' מוחמד טאהא בע"מ עבודת בניה הנדסה ופיתוח
בל קל יזמות ובניה בע"מ
משה מורד
קודלר
אבי חדד חקלאי
מחפרון העמקים

פתרונות נגישות

077-4180078

077-4180078

טירת הכרמל
ח"פ 516118700

liraz-1@zahav.net.il
lmd.shaked@gmail.com
office@nfm.co.il

אדריכלות נוף
אדריכלות נוף
אדריכלות נוף

daniela@betihuty.co.il;noam@betihuty.co.il
liorbiton1980@gmail.com

03-9309091

08-9327779
6597482
04-6454440
04-6732389
6527681
04-6781656

04-6556778

il01.azarim@sonova.com
oz2000@oz2000.co.il

08-9223944
08-9328855
קבלנים לפרוייקטים מבנים
6526398

04-6731392
6591113
04-6781843
04-6011957
04-6555611
04-6110718

ניר צבי

libman42@walla.com
sport@sportworld.co.il

רח' מנחם בגין  6/4עפולה

yadyoman@zahav.net.il
engmohye@gmail.com
office@dvash-t.co.il
tali@adbar.co.il
yosefehandasa@gmail.com
salam@shabaita.com
omar@go-eng.com

רח' העליה  48עפולה
עילבון ת.ד 225 .מיקוד 16972
ת.ד 1392 .כפר עילוט 16970
רח' עירית  16ת.ד 776 .נצרת
עלית
מעלה עירון מושירפה ת.ד278 .
מיקוד 30920

sarhangi@zahav.net.il
taha_eng@walla.com

קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
קבלני פיתוח
עבודות עפר
עבודות עפר ופיתוח
עבודות בניה ופיתוח
עבודות בניה ופיתוח
עבודות בניה ופיתוח
עבודות בניה ופיתוח
מחפרון
מחפרון הובלת מבנה יביל
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך
)אצבעוני הנגשה וכ"ו(
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך
)אצבעוני הנגשה וכ"ו(
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך
)אצבעוני הנגשה וכ"ו(
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך
)אצבעוני הנגשה וכ"ו(
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך
)אצבעוני הנגשה וכ"ו(
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך
)אצבעוני הנגשה וכ"ו(
הנגשה מוסדות ציבור ומבני חינוך
)אצבעוני הנגשה וכ"ו(
תשתיות נוף ופיתוח מגרשי פטאנק
פיתוח מגרשי פטאנק
קבלן פרוייקטים מבנים
קבלן פרוייקטים מבנים
קבלן פרוייקטים מבנים
קבלן פרוייקטים מבנים
קבלן פרוייקטים מבנים
קבלן פרוייקטים מבנים
קבלן פרוייקטים מבנים
קבלן פרוייקטים מבנים
קבלן פרוייקטים מבנים

ברזל ופלסטיק
dany31260@gmail.com
avivd110@walla.co.il
אין פקס ואין מייל יבוא לקחת ממני העתק
אין פקס ואין מייל יבוא לקחת ממני העתק

דני ברוך
אפריים דייני
אמנון יחיא
אפי כהן

052-8734345
052-5977000
054-5512240
050-2267166

שלמה בן חיים

058-6802111

shlomo@sbhsa.co.il

מכירת ברזל ופלסטיק
מכירת ברזל ופלסטיק
מכירת ברזל ופלסטיק
מכירת ברזל ופלסטיק

יעוץ תכנון פיקוח מערכת שליטה בקרה בעירייה

שביט אור

052-2468246

shavit.or@gmail.com

אלמעלם מרדכי

050-7941000

matana@oranim.tzafonet.org.il

יעוץ תכנון פיקוח מערכת שליטה בקרה
בעירייה
יעוץ תכנון פיקוח מערכת שליטה בקרה
בעירייה
יעוץ תכנון פיקוח מערכת שליטה בקרה
בעירייה
יעוץ תכנון פיקוח מערכת שליטה בקרה
בעירייה
יעוץ תכנון פיקוח מערכת שליטה בקרה
בעירייה

קובי גטלר

050-7707272

secunet@netvision.net.il

משה אברהם

054-8062009

moshe-a1@orange.net.il

זוריק ולדר
אתי אראל

052-880986
077-3209331
08-8658504
052-3864573

zorik@hacham.co.il
eti@optm.co.il
ron@fishmancpa.co.il
info@ezc.co.il

שרותי ייעוץ למנהל חינוך
שרותי ייעוץ למנהל חינוך
שרותי ייעוץ למנהל חינוך
שרותי ייעוץ למנהל חינוך

אוהד

052-3487200
03-9617587
050-5252180

ohadozeri.ishi@gmail.com
office@adirim-lili.co.il
sf_civilsurvey@bezeqint.net

יועץ להכנת מכרז אבטחה
יועץ להכנת מכרז אבטחה
יועץ להכנת מכרז אבטחה

חכ"ם ייעוץ מוניציפאלי
חברת אופטימום
רון פישמן ,רו"ח
אייל צדוק יועצים EZC

.

אוהד עוזרי
אדירים ביטחון ואחזקה בע"מ
סקר אזרחי

יהודה הלפרין

02-5361310
ראשון לציון
מניקור וקוסמטיקה

ג'יג'י עפולה
טל מכון יופי עפולה
לקה אקספרס
אסתי אליהו
נייל סטודיו

אבי
נטלי
עמית

ddavi@017.net.il
talhanu2@gmail.com
amit@laka.co.il
estieliyho1@walla.com
talhanu3@gmail.com

050-5202613
04-6426766

טל חנו

052-2357766
054-7120674
050-7612157

077-4423118
073-7269090

יעל

052-3237071

04-8401123

מניקור וקוסמטיקה
מניקור וקוסמטיקה
מניקור אקספרס
מניקור מריחת לק
קורס ציפוי ציפורן

סדנת איפור
סיגל תדמור
טליה הרטמן
טלי לטי
דרי אברהם
בית ספר מ.ל בע"מ
ק .פטריסיה בע"מ חומרים למספרות וקוסמטיקה
welldan
benda cosmetics
רולים
hair line
מצמן את מרוץ מזרחי
פרידמן אופניים
ונטיל אופניים
אופני העמק
אופני יוסף
אופן אופן

Yael_h_@hotmail.com
talyah.makeup@gmail.com
talil1404@gmail.com
ddavi@netvision.net.il
enoshim@gmail.com
k-pat10@hotmail.com
info@sales.welldan.co.il
bezeqcom.natav@gmail.com
rollim10@gmail.com
info@hairline.co.il

054-7289361
אושי

052-6551129

054-6457715
052-4296400
יצחק
רפי  -ארז
גל
יוסף

052-2471510

04-6521080
03-9024681/2
04-6454129
03-7511207
03-6222605
04-9911003
072-3356688
04-6591088
03-6836911
04-6491414
04-6424539

052-6903361
050-7736538

04-6951831

ל.ש.מ מתכות בע"מ

054-5953010

03-9613415

חן אופן-פתרונות חניה לאופניים

077-5305020

ארזים תשתיות
יוני לוי

054-6922459

04-6531859

שרעבי עזרא
ענת ליבדינסקי

אוצר הספר
הוצאת עם עובד
הרמוניה
סטימצקי עפולה
ספרי העמק
סטימצקי מחלקת מכירות
הוצאת קורן
צומת ספרים

דינה
לילית
עופרה
מריה

דני ספרים

אלירן

052-2666030
03-6288500

054-6566193

050-4343701

04-6521782
03-6288-501
04-6597449
04-6592767
04-6592001
03-5775766
02-6330517
04-6591366

04-6594622
04-6462958
03-6133823

תיקון ורכישת אופנים
073-7302046
info@fridman.co.il
04-6491415
04-6424539
04-6527979
k777sh@gmail.com
מתקני חנייה לאופניים
03-9529484
077-530-5021
הובלות אדמה ועודפי חפירה
04-6532178
04-6591077
ספרים
04-6522511
03-6298-911
04-6590244
04-6592734
04-6593173
02-6507285
08-9212145
08-6882359

lesheminfo@gmail.com
רח' ראשית חוכמה 1
תל אביב 66350

סדנת איפור
סדנת איפור
סדנת איפור
סדנת איפור
ציוד למגמת ספרות
ציוד למגמת ספרות
ציוד למגמת ספרות
ציוד למגמת ספרות
ציוד למגמת ספרות
ציוד למגמת ספרות
תיקון ורכישת אופניים
תיקון ורכישת אופניים
תיקון ורכישת אופניים
תיקון ורכישת אופניים
תיקון ורכישת אופניים
תיקון ורכישת אופניים
מתקני חנייה לאופנים
מתקני חנייה לאופנים

info@chanofan.com
z547774107@gmail.com
lyehonatan@gmail.com
ozar532@gmail.com
info@am-oved.co.il
בפקס
store012@stm-store.co.il
haemek_books@walla.com
lilitz@steimatzky.co.il
ofra@korenpub.com
בפקס
eliran@dani-sfarim.co.il;efrat@dani-sfarim.co.il

הובלות אדמה ועודפי חפירה
הובלות אדמה ועודפי חפירה
ספרים
ספרים
ספרים
ספרים
ספרים
ספרים
ספרים
ספרים
ספרים

077-9022573

יפה נוף פלדהיים
ספרי אור חיים

יהודה

053-2290349
054-7105300

דואר ישראל עפולה

ג'קי 054-2888516

04-6527861

04-6523508

אוצר הספר
חיים קעניג
מכון סתם ירושלים
בזאר קניון עפולה בע"מ
רזיאל יודאיקה
בשמת איזנפלד ניראון

שרעבי עזרא
חיים קעניג
אלעד מנחם
דניאלה אברהם
מלאכי
בשמת 052-8655545

052-2666030
052-2833571
050-6444713
054-6339878
050-9770828

04-6521782

קרן אש
עמית תשתיות

חנן
עמית

052-2674007
050-5958796

058-5007075שמעון
04-6527977
072-3216798

yefenof123@gmail.com
udimeir10@gmail.com

02-5329322
הפצת דואר
04-6523675
מזוזות
04-6522511

ספרים
ספרים
הפצת דואר

ozar532@gmail.com
A0522833571@gmail.com
eladm1978@gmail.com
oritk14@bezeqint.net
malachil168@gmail.com
bosmat@bosmatniron.com

עפולה מול פיצה רימיני
076-5101408

מזוזות ודברי קדושה
מזוזות ודברי קדושה
מזוזות ודברי קדושה
מזוזות ודברי קדושה
מזוזות ודברי קדושה
מזוזות

ציוד כיבוי אש

אסף כהן תכנון ספינקלרים ,כיבוי אש
א.מ בטיחות אלוסים
א .דנן
מוקד  007שירותי בקרה ממוחשבים בע"מ
פיתרוניקס
א.ר תעשיות מיגון אש
שמואל עבו
קונקט
להבות

03-5517048

03-5528185

אסף כהן ,0529696595
רונן ביטון 0506929204
054-4485482

וסים אבו ריא
ג'נט
טל
פיני ראובן
מתי בורנשטיין

050-8870269
054-3260778
050-5557829

פחימה דוד 050-2436498

קרן 054-3397221

אבי
יאיר

054-3440949
054-3538188
052-4617180
shlomo@abo-ltd.co.il
ג'יימס
052-30887887

ח"פ 032692337
04-6918200
04-6578630
04-6595588
077-7151000
04-6720844

04-6521489
04-6566326
04-6526482
077-5171002
04-6721010

04-8473000
שלי משרד -04
9536104

04-8417781

04-6421413
050-5213524
054-6771781
03-6235478

04-6521489
04-6721010
03-6356742

גלנוע  -מתח נמוך ,מצלמות ,אינטרקום ,כריזה ,פריצה
מוקד אבטחה צפון בע"מ
ש.א.ש.שרותי אבטחה
יורם מנחם
רוני אש
ר.צ כיבוי אש  -צחי פרץ
ILM
בוריס טרנטול
א.נ אלון בטיחות וגהות בע"מ
אמין הנדסת חשמל

אריק ליברמן

אלון 052-2222644
058-6509768

057-6000808
04-6424111
077-4201204
050-7314277
04-6921441
03-9068377
04-6820461
09-7467446
03-5581226

6420766
6400010
04-6593827
077-3300997
04-6792866
04-6921331
1533-9068377
052-5520773
09-7467445
03-5586768

א.ר ספרינקלר בע"מ
חגי אביתר מערכות מיגון אש בע"מ
י.מ.מ גילוי אש

שוקרון רז

052-5499611

077-4402808
04-9536104
077-4201204

חגי אביתר מערכות מיגון אש
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
א.דנן מערכות כיבוי אש
עבו שלמה
להבות
משכ"ל  -עופר שני

yairswisa@gmail.com

052-2832733
אבנר אטיאס

053-7719557

050-6130031

אושרת בראון
זוהר זכאי
עדי חיימוביץ
רותי ליברטי
ענת אסתרליץ
נאור מימר
ליבנה שואף
יעל קוצ'קרו
תרצה קורן
נזמי שחאדה
איתי זהבי
רודי ברגר
מור בלילטי

050-5688869
054-6863739

גלי גלעדי

054-4825522

בת ים

052-8439825
052-2667950
052-3543009
054-2133105
050-7897823
054-4269908

03-6233728

050-7713725
052-2981278

9935299
077-3403515
6569210

04-9536101
077-3300997
אתרי שימור
03-6233700
04-9839446
04-8381604
04-6326814
077-6262862
9935299
6595806
6467278
6456678
8383425

04-6802444

swsltd@bezeqint.net
סייפן  12/4טבריה

ת.ד 313 .קריית טבעון 36012

k-e@kerenesh.co.il
amitdidi932@gmail.com

'asafcohen73@gmail.com
was_86@hotmail.com
sherut1@a-danan.co.il
tal@moked007.co.il
pitronix@gmail.com
mati@migun102.com
shlomo@abo-ltd.co.il
eliconnect1@gmail.com
jamesp@lehavot.co.il
contact@evyatarsystems.com
yairswisa@gmail.com
avi@a-danan.co.il
account@abo-ltd.co.il
jamesp@lehavot.co.il
ofers@mashcal.co.il
galnoaa@walla.co.il
hiroin1@walla.co.il
swsltd@bezeqint.net
ymmsec@gmail.com
roni_fire@bezeqint.net
tzachi@ratz-s.co.il
ilm.safety@gmail.com
btarantul@gmail.com
office@alonsafety.com
arik@aminfire.com

a_a_sprinkler@walla.com
Shely@evyatarsystems.com
ymmsec@gmail.com
oshrat_b@ox.abt.co.il
zohar_zk@netvision.net.il
adihaimovich@gmail.com
rlshalev@gmail.com
libro.arch@gmail.com
mimar@012.net.il
lrshoeff@012.nrt.il
yael.kozokaro@gmail.com
noamko@012.net.il
nazmis@netvision.net.il
itay@zehavy.com
rudarsh@013net.net
morconcept@walla.com
giladygl@gmail.com

אדריכלות ועיצוב פנים

התקנת ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
התקנת ואספקת מערכות כריזה
ואזעקה
אספקה ותחזוקת ציוד כיבוי אש

אספקה ותחזוקת ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
ציוד כיבוי אש
מיגון אש לפלדה ותעלות ,איטום מעברי
אש ומרחבים מוגנים ,אספקה ותחזקה
ציוד כיבוי אש
אישורי תקינות מערכות
גילוי אש
אתרי שימור
אתרי שימור
אתרי שימור
אתרי שימור
אתרי שימור
אתרי שימור
אתרי שימור
אתרי שימור
אתרי שימור
אתרי שימור
אתרי שימור
אתרי שימור
אתרי שימור
שימור מבנים ,תיקי תיעוד וייעוץ שימור
לתכניות מתאר

נח גדליה
אבישי טאוב
איתי דנגור  -הנדסת בניין בע"מ
בן עזרא מתכננים ויועצים בע"מ
אֵ ב אדריכלות נוף שלחו פרופיל במייל
שירי לוי
אושרת בר און -שלחו פרופיל במייל
נסמה ח'ורי דור
הילה אפרים -אדריכלות ועיצוב פנים
ורוניקה קיריאנוב
הרצל רפאלי
אבי רוזנגרטן
אסנת דינור און קרין
עמי שנער
לאה שניאור

איתי

אסנת

פנינה פלדמן

03-9021472
054-6494950
050-3832367
052-6010262
054-2649997
050-8846416, 0528439825
054-3100055
054-7291127
052-6588857
052-3271750
054-4696912
054-4818180
052-2650500
050-5477170

052-2641587
04-6934977
077-7551729
04-8678417
054-6963978
944711

04-6938468
04-9534278
04-8642012
077-4080415

03-6233728

03-6233700

050-5573888

153-4-6527772

04-6597457
04-6593977
4.958458
03-5621117
02-6707458

04-6526789

רח' הרב לוין  12עפולה
רח' משמר הירדן  48ב' עפולה

03-5620091
02-6707364

רח' יגאל אלון  67ת"א 67443
רח' קק"ל  6ת"ד  7283ירושלים

04-6405756

רח' העליה  11ת.ד 2551 .עפולה

pnina@feldman.net

03-6499619
03-5288925
04-8371269
04-8514455

מצדה  7בני ברק

michael@fsj.co.il
office@feldman-arch.co.il
curiel@inter.net.il
office@ifreund.co.il
adamkolman@gmail.com
gaby111@netvision.net.il
ran@blander.co.il

050-5237114

פיטלסון-שילה-יעקובסון אדריכלים
כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים
עמר קוריאל
יצחק פרוינד
אדם קולמן
גבי שוורץ
רן בלנדר

054-4491101
050-8575716

04-6592234
03-6499515
שלוחה118
03-5284460
04-8371190
04-8514999
077-4010985
04-8371844
03-5419555

04-8378813
03-6868003

עוזי גורדון

050-5202915

04-8580077

04-8580066

בני פרייס
גיורא גור
אייל נחמיאס
דב גליא

054-4536705
052-2611370
052-2285787

דוד כנפו
אריה לזובסקי
יורם כפרי

054-2229515
052-2315273
050-5951119

03-6120404
04-8510878
04-8255381
02-6259695
04-8243147/035624262
03-6431146

03-6124070
04-8510918
04-8251533
02-6256821

רויטל בנטל
חנן עפרון
אלי גולדברג  -פז הנדסה וניהול ) (1980בע"מ
גולן מאיר עייש
דר' קורינה סגל ושות'
יהלום בגליל  -אדר' רוזה דיאמנט
זיון שביט
גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ
מילוסלבסקי אדריכלים
מרדכי גורליק
חנוך רוגינסקי
אלישע מור
אדריכל עודד רוזנקיאר
אדריכל נח גדליה

050-4704705
052-2417486
04-8704585
טלפקס 04-6581836
050-2711012
04-8210569

077-4662300

גיל עדין  -עיצוב פנים  +אדריכלות
גלעדי גליה – אדריכלות ,שימור ,בינו י ערים.

שמואל שילה

054-4499520
052-2801314
050-5252316

09-8996374
03-7316888
08-8582923
074-7030919
04-8257776
04-9839470
03-9021472

ד.נ .חבל כורזים 12391

8709757
04-832293
04-8207635
04-8717702
09-8996371
03-7316885

04-8265206

04-8255466/03-5628262
03-6431147
153-464-992-95
077-4662301
6442724
052-8428900
050-9665605

ת.ד  25256תל אביב 61251

noah-g@zahav.net.il
avtaub@gmail.com
office@dangur.co.il
office@benezra.co.il; avram@benezra.co.il
b.o.landscape@gmail.com
shirilevi35@gmail.com

דרך הים  67חיפה 34744
רח' יפו  145א' חיפה 35251
דרך הים  84חיפה 34746
הארבעה  28תל אביב
רח' קרן היסוד  15טירת הכרמל
39026
רח' מנחם בגין  7רמת גן מיקוד
5268102
הגפן  1חיפה
רח' מוריה אב  55חיפה

ד.נ גלבוע משב רם און 19205
משב רחוב  7ד.נ עמק המעיינות
1915

052-8510185
055-6647701

054-2279162
052-2641587

050-550-2021
04-6802444

15346802444

ת"ד  58ראש פינה 1011

Oshrat_b@abt.co.il
nesma@gdurr.com
efraimhila@gmail.com
veronika.arch@gmail.com
herzelre1@bezeqint.net
rosengarten@012.net.il
dinur.onn@gmail.com
ami@mann-shinar.com
lea@shneorarc.com

office@gordon-ltd.co.il
benny@preiss-arch.co.il
nava@gioragur.com
NAHMIAS@NETVISION.NET.IL
dovgali@013.net
david@kkarc.com
arielazovsky@gmail.com
kafri.arch@gmail.com
revital.bental@gmail.com
efron012@012.net.il
eli .goldberg@pazeng.co.il
golanbetshean@gmail.com
segal.corina@hotmail.co.il
diamant.galil@gmail.com
aretsTova@gmail.com
office@galpaz-arch.com
office@milosarc.co.il
tztk68@gmail.com
office@roginski.co.il
morelisha@bezeqint.net
oded@soarch.co.il
noah-g@zahav.net.il
מבקש לא לשלוח מיילים giladin.tlv@gmail.com
8/7/2018
giladygl@zahav.net.il

אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל

03-5344988
31-6812086
052-8723970
050-7949882
04-6290920
050-7507325

אלעזר מליחי  -אדריכל
אליאסף בר אריכלים
ניצן ברגמן )משרד חיים לוטנר(
שגיא זיו
טאו אדריכלות
אבירם כהן  -אדריכלות ועיצוב פנים
גפן תכנון ופיתוח נופי
גלי גלעדי
הנדסא אדריכלים בע"מ

יואב קיסוס אדריכל

אמנון קרני
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ג'ויס אורון אדריכלות ובנין ערים בע"מ

דוד נופר
ג'ויס אורון

אל.אס.לזרוביץ שדמי אדריכלים בע"מ

נוי לזרוביץ

052-5306232

סטיו אדריכלים STAV

יפתח יששכרוב

052-3659381

סיטילינק השקעות ) (1994בע"מ
מולי שפיגל
פדר אדריכלים
עדה כרמי מלמד
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
טימסיט אדריכלות ועיצוב
יהלום בגליל אדריכלות ובינוי ערים

דודי דינס

054-6530425

שי פדר
עדה
ירון גרנות
יחיאל טמסיט
רוסה דיאמנט

יוסף בטיטו

רונן טופל  -מנהל פיתוח עסקע
ערן
אורית
שירי

דקר בנין והנדסה בע"מ
ערן מבל
אורית גלילי
שירי לוי סוייקה
שי גבאי מעצב פנים
רינת שצבר
שירי ארצי
מירב ביטון

רינת
שירי
מירב

ל.ש.מ מתכות בע"מ
אפקון בקרה ואוטומציה

רחל כהן

054-5796633
054-4825522
052-3768700
058-5106106 / 0536644808
054-5522255
052-8345237

054-5890073
31-6812080

הזמיר  35קרית אונו 55507
ת.ד  171תמרת 36576
מעלה גלבוע ,ד.נ גלבוע 19145

04-6290980

04-6802444
04-6429641

04-6620003

03-6918585

153-4-8266574
03-6918787

03-5003952

03-5003959

03-6134006/7

03-6132262

נחלת יצחק  32ת"א 6744824
ח.פ 513611947

elazar.archidar@gmail.com
office@eliasaph.co.il
nb@n-bergman.co.il
sagiziv1@gmail.com
Liraz@tao-arc.co.il
aviramcohen8@gmail.com
yosefbatito24@gmail.com
giladygl@gmail.com
yoav@hasadna.co
mtkarni@gmail.com
office@nofararchitects.com
joyce_o@inter.net.il
noy@lsa-arch.com

אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל
אדריכל נוף
אדריכל -עבודות שימור
אדריכל -ומעצב פנים
ייעוץ וליווי אדריכלי בהקמת מוסד
חינוך ,גני ילדים ובתי ספר
אדריכל -תכנון מבני ציבור וחינוך
אדריכלות מבני ציבור
אדריכל  -מבני ציבור ,מגורים בכל קני
המידה
אדריכל  -מבני ציבור ,מבני חינוך,
תכנון ערים )במיוחד התחדשות
עירונית( במרקמים עירוניים מורכבים

iftach@stavarc.co.il
מתכנני ערים ,עורכי פרוגרמה ,ייעוץ
כלכלי אורבני

ח"פ 511951063

citylink@citylink.co.il

052-8384716

03-5495222
03-6912112
04-8611311
072-2700200
04-8210569

03-5473394
03-6912108
04-8611322
077-4448628
04-8207635

טהון  7רמת השרון 47268
תל אביב
חיפה
הרצליה
נשר חיפה

federarch@gmail.com
office@akmp.co.il
yaron@yygranot.co.il
info@timsit.co.il
diamant.galil@gmail.com

052-6979815
050-5268746
052-4878968
054-2649997
052-6282676
050-6217615
050-5490009
052-5493939

03-6893900
04-9835146

03-6883299
04-9833704

תל אביב
קרית טבעון

ronen@decker.co.il
eran@mebelarch.co.il
oritleb8@gmail.com
shirilevi35@gmail.com
shay3386@gmail.com
rinatsh4u@gmail.com
artzi@013net.net
bitonmerav@gmail.com

אדריכלות
אדריכלות ועיצוב פנים
אדריכלות ועיצוב פנים
אדריכלות ועיצוב פנים
אדריכלות ועיצוב פנים
אדריכלות ועיצוב פנים
אדריכלות ועיצוב פנים

lesheminfo@gmail.com
rachelc@afcon.co.il

ספסלים
ספסלים חכמים

052-4474500
052-3400183
052-8510185

אדריכלות
אדריכלית
אדריכלית
אדריכלית
אדריכלית
אדריכלות

ספסלים
054-5953010
073-2001258

03-9613415

03-9529484

יועצים
צ.ק הנדסה בע"מ
איריס גוראל
שרלי מארו
עאמר חלילה
דני פריגת נגישות למרחב בע"מ
נעמי כורם
א .פתרונות נגישות בע"מ  -אורן לס
דוד ילין -א.ב מתכננים
בטיחות הצפון  -נצרת
רומי  -ענבר לוי
שלמה ברוך  -אדריכל מורשה נגישות מתו"ס
פורמה  -סולימאן מחאמיד
רויטל דוידי
חטיב נזיה  -מורשה לנגישות מתו"ס
נורזאן -ואאל עג'אוי
ארנה פדר  -צוות נגישות
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
יוסף וייסביין -אדריכל ,מעצב סביבתי
מורשה נגישות מבנים ,תשתיות וסביבה
י.א אבי הנדסה וניהול בע"מ-איריס בןישי  -גם מתו"ס
פשוט נגישות
צביקה גור
ערן סויקה
פדר אדריכלים

052-2478064
052-5465509
052-3247420
050-5441144
050-8800227
050-7777201
050-7437909
ניזאר 050-7650005-נסים-
054-5685198

רויטל

חן פרסי

04-6466864
050-8199338
054-3020145
052-4344811
052-8195188

052-4851010, 0526866688

8100247
04-8699578
777009690
02-5815164
04-9990926
77.7144088
04-9848597

04-6896458
04-6316669

eitan@tskeng.co.il
irisgurel@013net.net
maro_eng@netvision.net.il
bcs@hotmail.co.il
רח' מצרי טירן  3ירושלים
noami@corem-eng.com
oren@pn-israel.com
David_y@abt.co.il

052-3247420
153-505-44-1144
02-5815890
04-9990926
9.7448022
04-9848597

niz.lou@gmail.com
inbar71@gmail.com
shlomo.barukh@gmail.com
office@forma-archs.com
pn25774@gmail.com
nazi.khateb@gmail.com
norzan@bezeqint.net
federos@gmail.com

04-6466864
04-6896458
04-6112882
כפר קיש

050-6447018
04-6555232
03-5495222

07-65455244
03-5473394

077-7990030

077-7990040

04-6370491

רח' אלון  ,4פרדס חנה 3713230

דוד סחרוב  11ראשל"צ מיקוד
7570713

chen@lvth.co.il

יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות

שי פדר

052-8439446
050-8594809
052-8195188
052-3650722
054-4955252
052-8384716

04-6532630
03-5495222

04-6532630
153-54-4955252
03-5473394

ת.ד 40 .כפר סבא 44113
טהון  7רמת השרון 47268

yossiwb@gmail.com
iybe@sarid.org.il
revital630@gmail.com
zvikagur@bezeqint.net
soika35@gmail.com
federarch@gmail.com

יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות ובטיחות
נגישות

04-6547091
03-6160413
050-5251153
052-7008244

גייצמן הנדסה
אוניאקס הנדסה ובטיחות
יוסי שחר
נשר בטיחות ויעוץ עסקי
בי.סי.אס הנדסה
א.ר .יסעור בע"מ יועצי בטיחות  -פנחס אלבז
ש .נתנאל מהנדסים יועצים בע"מ
בטיחות הצמרת -נצרת
יהודה לוי ,מהנדס בניין
סלאמה
בטיחות הצפון -יפיע
פניני יוסי
יוסי ברקי
סייפטי גיא הנדסת בטיחות בע"מ
מוחמד חאמד
מארק חרמץ
לובי מרקו ייעוץ בטיחות אש
בועז ברק
גל טל
מתי רחמני
רשגד
ש.צ .שאלתיאל צברי  -בטיחות בע"מ
יהושוע הופמן
א.מ בטיחות אלוסים

שאלתיאל צברי
רותי פרידמן
וסים אבו ריא

054-2251191
052-7694973
054-4485482

ארשיד מוחמד
טובי כהן
אורבניקס בע"מ
מוקד  007שירותי בקרה ממוחשבים בע"מ

מוחמד פרח ארשיד
טובי כהן
איריס אפרת
טל

050-9926830
052-3234919
052-3608692
050-8870269

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
נשר בטיחות ויעוץ עסקי
שחל בטיחות
משה קקון
בי אר קישורים בע"מ

חן פרסי
באורמן יגאל
יעקב עזרא
משה קקון
אסנת שרעבי

09-7666203
04-6460420
באורמן יגאל
077-7009690
עמר חלילה
050-7904036
שמואל נתנאל 03-9534040/50 050-6563234
04-6466864
ניזאר 050-7650005-נסים054-5685198-
546727023
יוסרא 0542270164-
077-8350015
077-2099088
04-6576555

052-2446143
050-5654336

אמנון קרני

09-7662203
04-6460420
153-505-441-144
04-6590682
03-9616501
04-6466864

ת.ד 2157 .א.תעשיה כפר סבא

סלאמה עומר 0544819380

04-6578823
054-7893331
04*6820461

053-7219197
052-8809818
09-7431037
03-5469177
04-6936817
03-7647000
04-9846515

09-7422428
03-5469178
04-6934859
03-7647001
04-9846111

04-6243868
03-6102826
04-6578630

03-7526182
04-6566326

רח' שיבת ציון  11כפר סבא
רח' סוקולוב  83תל אביב 62284
ת.ד 1421 .ראש פינה 12000
רח' המסגר  55ת.ד 61574 .ת"א

ח"פ 032692337

077-7990030 052-4851010, 052-6866688
04-6460420
052-7008244
052-6181606
054-8841982
050-4085375
058-5106106 / 0536644808

077-7990040
04-6460420

mgaizman@yahoo.com
onixeng@gmail.com
tamar@yssafety.co.il
igalbawer@013.net
ansh@017.net.il
yasur@bezeqint.net
sigal@s-netanel.com
niz.lou@gmail.com
levi.yuda@gmail.com
yosraslami@gmail.com
niz.lou@gmail.com
office@yosipnini.com
yosi.barki@gmail.com
Sharon@safetyguy.co.il
safety0506302048@gmail.com
mark102fs@gmail.com
loobio43@gmail.com
boaz@barkan.biz
mira@gal-tal.co.il
betimati@netvision.net.il
info@rsgd.co.il
SHEALTI@netvision.net.il
sy.eng26@gmail.com
was_86@hotmail.com

ח"פ 206005159
קיבוץ מעגן מיכאל 3780500

mohmadarshed94@gmail.com
toby@mmm.org.il
iris@urbanics.co.il
tal@moked007.co.il
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chen@lvth.co.il
igalbawer@013.net
jacob-s@013net.net
moshe@kakon-law.co.il
osnat@bncr.co.il

ח"פ 066192154
ח"פ 514270057
153-4-8266574

mtkarni@gmail.com

א.דנן מערכות כיבוי אש

052-4617180

04-6421413

04-6521489

avi@a-danan.co.il

עבו שלמה

shlomo@abo-ltd.co.il

050-5213524

04-6721010

account@abo-ltd.co.il

להבות

ג'יימס

054-6771781

משכ"ל  -עופר שני

052-30887887

03-6235478

גלנוע  -מתח נמוך ,מצלמות ,אינטרקום ,כריזה ,פריצה

052-2832733

jamesp@lehavot.co.il
03-6356742

ofers@mashcal.co.il

6420766

galnoaa@walla.co.il

057-6000808

6400010

hiroin1@walla.co.il

04-6424111

04-6593827

יורם מנחם

077-4201204

077-3300997

רוני אש

050-7314277

04-6792866

מוקד אבטחה צפון בע"מ
ש.א.ש.שרותי אבטחה

ר.צ כיבוי אש  -צחי פרץ

אבנר אטיאס

053-7719557

050-6130031

ILM
בוריס טרנטול
א.נ אלון בטיחות וגהות בע"מ
א.ר ספרינקלר בע"מ

אלון 052-2222644

swsltd@bezeqint.net

swsltd@bezeqint.net
ymmsec@gmail.com

סייפן  12/4טבריה

roni_fire@bezeqint.net

04-6921441

04-6921331

tzachi@ratz-s.co.il

03-9068377

1533-9068377

ilm.safety@gmail.com

04-6820461

052-5520773

btarantul@gmail.com

09-7467446

09-7467445

office@alonsafety.com

077-4402808

a_a_sprinkler@walla.com

יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
יועץ בטיחות
ייעוץ בטיחות
ייעוץ בטיחות
ייעוץ בטיחות
ייעוץ בטיחות
ייעוץ בטיחות
יועץ בטיחות ומהנדס בניין
יועץ בטיחות ובודק מוסדות חינוך
הנדסאי בניין ,מנהל פרויקטים ועוזר
בטיחות
ייעוץ תכנון ערים ואזורים
ייעוץ ותכנון  /ניהול
יעוץ בטיחות באש
יועץ בטיחות ,מהנדסי בטיחות למניעת
אש ,בטיחות באירועים המונים,
בטיחות מוסדות חינוך
בטיחות אש
בטיחות אש
יועץ גבייה
קשרי קהילה וייעוץ חברתי
מבדקי בטיחות במוסדות חינוך
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים

אסף כהן ,0529696595
רונן ביטון 0506929204

אסף כהן תכנון ספינקלרים ,כיבוי אש
חגי אביתר מערכות מיגון אש בע"מ
טי.בי.וי TBY

'asafcohen73@gmail.com
04-9536104

נועה מרום

ילם פתרונות י.ל.מ

יפעת

גיאומינד טכנולוגיות בע"מ
צביקה כץ
אילן אלתר CEO

דוד אלון מנכ"ל
צביקה
אילן

טי.בי.וי TBY
נשר בטיחות ויעוץ עסקי

נועה מרום
באורמן יגאל

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
ילם פתרונות י.ל.מ

חן פרסי
יפעת

04-9536101

ת.ד 313 .קריית טבעון 36012

04-6210414

055-6600307
054-7885655
050-7900300

Shely@evyatarsystems.com
noamarom@tby.co.il

04-9534091

04-9530504

y@ylm.co.il

04-8101268

072-2339675

david@geomind.co.il
zvika@z-katz.com
ilanalter@alternet.co.il

073-2444336

יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות אש  +תכנון מערכת
ספרינקלרים
יועץ בטיחות מבנים ציבוריים ומוסדות
חינוך
ייעוץ בטיחות מבנים ציבוריים ומוסדות
חינוך
בניית מוקד מאויש
בניית מוקד מאויש
בניית מוקד מאויש

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך
052-7008244
052-4851010, 0526866688

04-6210414
04-6460420

04-6460420

077-7990030
04-9534091

077-7990040
04-9530504

058-5106106 / 0536644808

אמנון קרני

יגאל שגיא ושות' משרד עורכי דין

יוני גרינשטיין

03-5624282

אטיאס ושות'
בן ארי פיש סבן ושות'
גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג שנהב ושות'
כהן וילצ'יק ושות'
פרידמן יונגר ושות'
הררי טויסטר ושות'
גדעון פישר ושות'
עו"ד רני גורלי  -יהודה רוה ושות'
פישר שפרבר ריינהרץ ושות'
שביט בר און גלאון ציון ויתקו ושות'

סער אטיאס
חיפה
תל אביב
רמת גן
עו"ד יצחק יונגר
רמת גן
עו"ד דן שווץ
עו"ד רני גורלי
פתח תקוה
תל אביב

03-9191212
04-8371505
03-6074444
03-6119000
03-6114977
03-7553800
03-6913999
04-9885672
03-9239010
03-7912801

03-9171212

נופר

תל אביב
כרמיאל

דוד סחרוב  11ראשל"צ מיקוד 7570713

153-4-8266574

03-5625346

תל אביב

noamarom@tby.co.il
igalbawer@013.net
chen@lvth.co.il
y@ylm.co.il

ייעוץ בטיחות מוסדות חינוך
ייעוץ בטיחות מוסדות חינוך
ייעוץ בטיחות מוסדות חינוך
ייעוץ בטיחות מוסדות חינוך
מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

mtkarni@gmail.com
רח' עמינדב  ,17תל אביב
6706710

mazkirut@ysagilaw.co.il
office@alaw.co.il
all@bf-law.co.il
nofarp@gkh-law.com
cw@cwlaw.co.il
office@fylaw.co.il
htlaw@htlaw.co.il
office@fisher-lawfirm.com
g-k-law@zahav.net.il
sara@fsrlaw.co.il
office@sbilaw.com

יעוץ ביטוח

עורך דין
עורך דין
עורך דין
עורך דין
עורך דין
עורך דין
עורך דין
עורך דין
עורך דין
עורך דין

מערכת מלגה לניהול מלגות סטודנטים
נתן מערכות בע"מ

052-2408600

אורנביט oranBIT -

054-2204901

פריזה מערכות מידע וטכנולוגיות בע"מ

העמ

סל קונקט

סלו 052-3653227 -

kerena@oranbit.com

03-3004747

apt@apt1.net;apt1@apt1.net

02-5416417

04-6180592
ביצוע ביקורת סייבר אבטחת מידע ותקנות הגנת הפרטיות

office@priza.co.il;info@priza.co.il

שרון 054-5680114 -

salo@cei.co.il; sharon@cei.co.il
073-2100101 / 0773245618

ווייס מון
אינטגריטי
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ

03-9735888

02-5416416

מערכות תוכנה פתרונות תוכנה למוסדות ועסקים APT

sales@natansys.co.il;eli@natansys.co.il

שי זריהן

orenh@wise-mon.com
ronen@corporateintegrity.co.il
shay@iti-il.com

052-6387118

מערכת מלגה לניהול מלגות סטודנטים
מערכת מלגה לניהול מלגות סטודנטים
מערכת מלגה לניהול מלגות סטודנטים
מערכת מלגה לניהול מלגות סטודנטים

ביצוע ביקורת סייבר אבטחת מידע
ותקנות הגנת הפרטיות
ביצוע ביקורת סייבר אבטחת מידע
ותקנות הגנת הפרטיות
ביצוע ביקורת סייבר אבטחת מידע
ותקנות הגנת הפרטיות
אבטחת מידע סיבר

מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה
זיו האפט  BDO -אילן אנג'ל
רו"ח יובל ארהרוני
משרד רואי חשבון סומך חייקין
רו"ח יעל אשל
רו"ח ירון דגן
שחק  -נחמני שמואל
בני אליהו
אינטגריטי
בוכניק אופיר
שטיינמץ עמינח ושות' רו"ח
מרטון
וסלי
יעקב ישקה שיינהולץ

052-6923339
רחלי אנגלמן

ח"פ 540002383

052-3480047
054-9983881
052-3267411
02-9999950

אנדרו  /רונן
גיא פולינובסקי

053-3512015
054-5408310
054-7589394
054-7266362
03-5441788
04-8420280
050-7773048

יועצי איטום
057-7972403

ilanA@bdo.co.il
yuval@fa-cpa.co.il
razriel@kpmg.com
yaelesh.cpa@gmail.com
yaron@ydagan.com
shmueln@shahak-ltd.co.il
bennyeli640402@gmail.com
Ronen@corporateintegrity.co.il
ofir@bofir.co.il
guyp@cpa.co.il
marton-m@zahav.net.il
itumex@actcom.co.il
yashkas@gmail.com

מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה
מתן שירותי ביקורת למבקרי עירייה
יועץ איטום
יועץ איטום
יועץ איטום

צביקה מרקוביץ'
ס .דניאל
מאיר צוינגהפט
מוטי אינהרון
אבי שטרן
טליסמן סטלה
ירון אקר
מאירי רון
ליאוניד

הופנה ע"י מאירי רון

אילן בן יוסף
הליפקס  -עמנואל אלון
רונית ניר

052-2505703
054-4213733
050-4642824

050-7186789

054-4240526
050-7652117 , 0777033227
יועצי אלומיניום
054-5611128
050-5236496
052-2417951
077-3451006
050-9593767
04-8720339

poliex@gmail.com

04-8493687

sofird@zahav.net.il
meirzw@012.net.il
ainhorn1@netvision.net.il
avi_str@bezeqint.net
st_eng1@017.net.il
yaronaker@gmail.com
meirial@netvision.net.il
leonid@amg1.co.il

04-6451006

יועץ איטום
יועץ איטום

יועץ אלומיניום
יועץ אלומיניום
יועץ אלומיניום
יועץ אלומיניום
יועץ אלומיניום
יועץ אלומיניום
יועץ אלומיניום

יועצי תיירות
08-9405775
09-8999231
08-9750210

מ.ג .יועצים לאקוסטיקה בע"מ
ע .לבני הנדסת אקוסטיקה
ש .משיח יעצים לאקוסטיקה
אלון עדי

09-9553858
03-6346771
04-8580044/5
04-8348350

מאיר רוזנטל
ח.ג.מ  -יצחק מאיר
פלגי מים
רפי הלוי  -נהרא
טליסמן הנדסה בע"מ

04-9580621
04-8509595
04-9893078
04-9909008
077-345-1006

יוסי פורטל
חיים צפריר
אקוסטאר
אבי נוביק -שחף

09-7654315
052-2561686
04-9830523
04-6464101

ש .הולץ
אייל אפרתי יעוץ מעליות
ש .לוסטיג מהנדסים יועצים
וי.איי.אס v.i.s
שינדלר  -מירי
טיסנקרופ  -חירות  -דורית
אלקטרה  -שירן
אינטר אפ  -מרים
ישראליפט  -איריס
כפיר מעליות  -אתי
לדיקו  -רונית
אלקטרה זיו
כפיר מעליות
שחק מעליות
טיסנקרופ
אלקטרה מעליות

03-6488202
077-3275273
03-5236633
050-5299533
03-7214400
03.-9434100
03-9630429
08-9420740
09-8303012
09-7642804
050-8500636
03-9630436
09-7642830
04-8415599
03-6434110
03-9630430

052-8410382

אוהד נוה

נוה

052-4613237

זיו האפט לסאיזמור בע"מ
ס.א פריזמה קידום ופרסום בע"מ
 -NG STUDIOפתרונות דיגיטל

צילי בלקינד
יניב שדה
נווה

050-3333017
054-6303310
054-7942040

ilanj@012.net.il
halifax@inter.net.il
ronit-nir@012.net.il
יועצי אקוסטיקה
09-9541131
503306125
04-8580546
04-8348351
יועץ הידרולוגי
04-9580225
04-8509596
04-9909008
04-6451006
יועצי פינוי אשפה
09-7654314
04-9832631
153-36355213
יועצי מעליות
03-6488205
153-505275273
03-5243286
03-7214420
03-9527787
03-9616065
08-9420752
09-8303043
09-7665537
03-9630237
09-7665527
04-8419050
09-9416144
03-9616065
בניית אתרים

shimon@mem-gimel.com
etti@livni.co.il
amashiah@netvision.net.il
info@a-adi.co.il

יעוץ אקוסטיקה
יעוץ אקוסטיקה
יעוץ אקוסטיקה
יעוץ אקוסטיקה

meir@rme.co.il
hgm@telem.co.il
dina@p-ma.co.il
rafi.halevi@gmail.com
elali.st.eng@gmail.com

יועץ הידרולוגי
יועץ הידרולוגי
יועץ הידרולוגי
יועץ הידרולוגי
יועץ הידרולוגי

lishka@portaleco.co.il
GarbageControlMail@gmail.com
office@ecostar.co.il
lev@seagull-env.com

יועצי פינוי אשפה
יועצי פינוי אשפה
יועצי פינוי אשפה
יועצי פינוי אשפה

holz1@netvision.net.il
info@eyalef.co.il
esl_p@netvision.net.il
vis@vis.co.il ; mariana@vis.co.il
miri.madar@il.schindler.com
dorit.ashram@thyssenkrupp.co.il
shiranl@electra.co.il
miriam@inter-up.co.il
iris_y@isralift.co.il
sales@kfir-elevators.com
ronite@ledico.com
zivz@electra.co.il
service@kfir-elevators.com
shchak@shachak-lift.com
sales@thyssenkerupp.co.il
elevators@electra.co.il

יועצי מעליות
יועצי מעליות
יועצי מעליות
יועצי מעליות  +קבלני מעליות
קבלני מעליות
קבלני מעליות
קבלני מעליות
קבלני מעליות
קבלני מעליות
קבלני מעליות
קבלני מעליות
שרות מעליות עיריית עפולה
אחזקת מעליות
אחזקת מעליות
אחזקת מעליות
אחזקת מעליות

ohad@navedms.com
ח"פ 515206738
053-9093109

יועץ תיירות
יועץ תיירות
יועץ תיירות

zili@lessismore-ad.co.il
yanivjs@seprism.com
office@ngstudio.co.il

עיצוב ובניית אתרים כולל תחזוקה
מיתוג וקידום
מיתוג ופרסום
קידום אתרים
ניהול מדיה/עיצוב ובניית אתרים

חברות מיתוג ופרסום
אושרת קרן
דפוס כוכבי
קריאטיב נסט
מלכין קנינסברג
מאש בעלים בע"מ
קונטור  -עיצובים בהתאמה אישית
ס.א פריזמה קידום ופרסום בע"מ
נוייז
אינטרניים בע"מ
דיאלוג יעוץ אירגוני מחקר והדרכה

אבנר כוכבי
אייל רבינוביץ
גדעון
שחר שבתאי
יניב שדה
אלעד לחמני
אלה ספקטור
טימר אמנון

052-3376539
054-8082132
050-5828630
054-3444355
054-5539539
050-2515199
054-6303310
054-6467896
052-4203762
052-2650545

04-6421523

04-6421523

הדמיה

oshratkeren@gmail.com
pikoc1@gmail.com
eyal@creativenest.co.il
menashe@concept-ct.co.il
giddi@mesh.co.il
shahar.shabtay.123@gmail.com
yanivjs@seprism.com
elad@noise-ad.com
ela@verilla.com
tamnon@amanet

עיצוב גרפי מיתוג ופרסום
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום
עיצוב גרפי מיתוג ופרסום

פיטוסי מוצלים לבניה בע"מ

מונור ווטפה

052-5011611

04-6444091

04-6444097

ת.ד  416נצרת

אבנר כוכבי
אלכס פוגרבינסקי
יובל הדמיות
RDV

info@p2c.me
pikoc1@gmail.com
astudio.al@gmail.com
artyuval@012.net.il
eial.diskin@rdvsystems.com

איסוף נייר למחזור
ארכיבון שירותי גניזה וארכיון מתקדמים בע"מ

אלה תורגמן

050-7810398

שחל בטיחות

יעקב עזרא

052-6181606

אורהייטק  GISבע"מ
פ.א.ו.ר שירותי הנדסה
א.א .מערכות מידע וניהול משאבים
לגעת במרחב בע"מ
זידאן סוהייל בע"מ
גיאו-פוינט בע"מ
מאפרו מהנדסים בע"מ

יובל חמסי
נאסר פאדי חיטיב ויסאף
אסף קרמר מנכ"ל
הילה מרקוביץ
ג'מיל יוניס
צביקה
בעד פרידמן

054-2000116
050-7308921
052-8376768
052-8097373
050-7155000
050-2575337
054-4981169

03-9731077 #209

07-32906144

ת.ד  425מבוא חורון מיקוד
9976500

arciv5@arciv.co.il

הדמיות תלת מימד , bim ,חישוב
ובקרת כמויות
הדמיה
הדמיה
הדמיה
הדמיה
איסוף נייר למחזור

חוקר תאונות
jacob-s@013net.net

חוקר תאונות ובורר משפטי

מיפוי ומדידות
04-8526161

04-6556446

04-6565079
04-6080603

04-6556446
04-6082794

ח"פ 512711623
נצרת עילית
03-5214626
ח"פ 515798015
ת.ד  911נצרת עלית 1710802
נצרת
ח"פ 515845949

office@orhitec.com
powersrv@netvision.net.il
asafkrem@netvision.net.il
office@geo-touch.com
zidansrv@netvision.net.il
info@geopoint.me
office@mapro.co.il

מדידות
מיפוי ומדידות
מיפוי ומדידות
מיפוי ומדידות
מיפוי ומדידות
מיפוי מדידות הנדסיות
מיפוי ומדידה

Arnon.Zofar@nextcomgroup.com
Office@D-tech-inf.co.il
office@maya-tm.com
asafkrem@netvision.net.il
bonfil@bonfil-s.co.il
hamyapeh1994@gmail.com
info@vantura.co.il
tdvf@012.net.il
yaakov@infratek.co.il
powersrv@netvision.net.il
zaid-geomap@geomap.co.il
modedbt@gmail.com
s_zaid@netvision.net.il
rabea.arm@gmail.com
rot-shev@zahav.net.il
modeday@017.net.il
osama4@bezeqint.net; office@osama.co.il
automap1298@gmail.com
fahoum@kfahoum.co.il
raviv@geromap.co.il

מיפוי תשתיות
מיפוי תשתיות
מיפוי תשתיות
מיפוי תשתיות
מיפוי תשתיות
מיפוי תשתיות
מיפוי תשתיות
מיפוי תשתיות
הנדסה ומיפוי תשתיות
מיפוי ומדידות
מודד מוסמך
מודד מוסמך
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מדידות
מדידות

מודדים
אבי איטח  -ארנון 052-4207623
דיטק תשתיות בע"מ  -נדב 052-5508963
מאיה מ.י איתור ומפוי תשתיות תת קרקעיות
א.א .מערכות מידע וניהול משאבים
בונפיל סורג'ון
המייפה קלדרון ובניו בע"מ
נץ  -איתור תשתיות והנדסה
ד.ט דיאגנוסטיקה טכנית
אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
פ.א.ו.ר שירותי הנדסה
זייד גאומפ בע"מ
מודדי הבית בע"מ
ש.זייד
רביע ארמלי
רותם שבח
מודדי טבעון
אוסאמה חטיב הנדסה בע"מ
עיסאם
ח.פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ
ש.זייד ובניו
אורהייטק  GISבע"מ
מאפטופ הנדסה ומדידות בע"מ
אפלבאום דויד
זאהר את נאהדה נואטחה בע"מ
א.א.ה.מ הנדסה ומדידות
רמזי קאועאר
יונס איסלאם -לא מעוניין לקבל הצעות מהעירייה !!!
ירון בן זאב
זייד אלדד בע"מ
בשיר עבד ראזק בע"מ
צוריאל מודדים בע"מ  -יהודה
ש.ע מהנדסים
בשארה חמיס
וליד שרארי
רמזי קעואר מדידות והנדסה אזרחית בע"מ
גיאו מאפ
חליל טלש
דטה מפ
אלטמן סמואל
פלגי מים  -יאן
גיאו-פוינט בע"מ
גיאוסייט
טריג מידע מרחבי

052-2625902
09-894-4942
03-9030636
אסף קרמר מנכ"ל

052-8376768

אשר ונטורה 0526454928
יהודה מרדכי
פאדי
מתן זייד -מנכ"ל
יעקב יחיאל

חביב לוטם
שיר דקל

054-3450125
050-7308921
054-2229666
052-8784284
צביקה 054-2274466
054-4725323
050-5338514

054-7200289
חליל 050-2008800
052-8885251
054-2000158
050-7267401
050-5351335
052-2419334
050-4424140
052-2352708
052-3494759
050-5257720
050-2604404
052-4407266
שאוקאת 050-5373967
054-6492452

גלעד

09-894-4952
03-9031576
03-5214626

1-800-310999
077-4041406
09-8996763
09-8338925
03-9334436
04-8526161
04-8577444
04-8312030
8525181
04-6594970
04-9835292
04-6470483
04-6552304
04-8577444
074-7122222
04-6412436
04-8215583/4
04-6454501
09-7992030
04-8520166

04-8260444
04-6573174
04-6527412
טלפקס 04-6702523

04-8336172
09-8996765
03-9334427
04-8526161
04-8575550
04-8575550
04-6595164
04-9931277
04-6470107
04-9864324
04-6560870
04-8575550
074-7122233
04-6516617
04-8215586
04-6455192

מוסא העביר אלינו הפרטים

טירת כרמל
אמיל זולא  ,39קרית-אריה,פתח
תקוה 4951623

04-8520166
04-6354887
04-6760082
04-8347499
04-6570968
04-6528388

052-2352708
מתן 054-2229666

04-6450479
04-8524038
03-7511818

04-6564881
04-6080062
04-8520166
03-7511551

050-5348759
054-2204712
050-2477792

04-6989730
03-7541000
04-9883990

04-6989730
03-7516356
04-9883990

054-4907187
050-2575337

04-9893231
04-6080603

04-9893502

054-6564691
073-2692222

אלעד
נצרת
דרך העצמאות  9חיפה 3303305

רח' תשרי  4/2כרמיאל

רח' קורנית ת.ד  21467נצרת
עילית 1709608
073-2692200

office@orhitec.com
office@maptop.co.il
medidot2013@gmail.com
zaher@rannet.com
a.handsa@gmail.com
ramzi883@netvision.net.il
merbmw75@yahoo.com
yaron@ben-zeev.co.il
office@e-zaid.co.il
abdallah@basheer.co.il
zurielmd10@gmail.com
sh-najjar@bezeqint.net
kb1071@gmail.com
waleed.sharary@gmail.com
ramzi883@netvision.net.il
matanzaid@geomap.co.il
לא מעוניין לקבל הצעות מחיר לאחר שיחה ב-
25/04/2018
giladl@datamap.com
בפנסייה לא עובד יותר
לאחר שיחה נאמר כי לא מתעסקים יותר 25/04/2018
במדידות
info@geopoint.me
geositesystems@gmail.com
trig@trig-geo.com

מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים

מוחמד גבארין
כמאל זועבי
נ.ר הנדסה ותכנון
אחמד זועבי
חץ הצפון
אורית שוורץ
תאופיק בקלה

04-6537159
050-3680061
058-5288188
505583714
054-8180590

ח ,נסים
לשלוח מיילים רק בנושא
מהנדס מבנים ,לא מדידות!!!
זמורוד חסן
סאלח סמיר
הולץ שלמה
רותה גולן
באשר פאהום
חיים שבח
חגית
יהודה
דוד אפלבאום
ארמלי רביע
איתן גלבמן מנכ"ל

523406277
052-2840602
544362026
052-3703550
04-8580355
077-5288188

04-8580377
ת.ד  41שדמות דבורה 1524000

ת.ד  1507אכסאל
16920

03-7256493

mhmd_maher@hotmail.com
kamsurv@zahav.net.il
nr.roadseng@gmail.com
ah2836@014.net.il
elad@hetz-hazafon.co.il
os.landplan@gmail.com
rmt_eng@yahoo.com

04-6013680
6980998

mrdn_eng@netvision.net.il

מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
מודדים
הנדסת מבנים ובטיחות כללית

054-4914286
506309577
050-7267401
054-4732779
054-2274455
052-7003030
050-5388514
052-4251339
052-4407266
050-5351335
054-4725323
054-7788450
052-2462889
052-8604566
052-5457824

03-9506293

03-9506293

אלכס סדגורסקי
א.ח תכנון וייעוץ הנדסי
מאפטופ הנדסה ומדידות
הולץ קרסנר מהנדסים
ש .זייד ובניו הנדסה ומדידות בע"מ
מודדי הגליל בע"מ
רותם-שבח חברה למדידות תכנון וייזום בניה
אמי  -מתום מהנדסים ויועצים
צוריאל מודדים מוסמכים
אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית
המימד השלישי להנדסה ומדידות
ר.ג.מ .גיאודזיה והנדסה
א.מ אבו ריא הנדסה מדידות ושמאות
קו מדידה בע"מ
פוטו מאפ בע"מ

04-6412436/8
03-6488202
04-8584545
04-6561660
04-6594970
04-8681111
04-6527412
04-8215583/4
04-8525181
04-6527636
04-6744924
077-4518726
04-8395202

04-6516617
03-6488205
04-8584466
04-6455341
04-6595164
04-8681112
04-6528388
04-8215586
04-8525181
04-6497307
04-6747957
09-9518726
04-8396098

אייל רבינוביץ
חלבי לביב מנכ"ל

אליעזר מורגנשטרן

אליעזר מורגנשטרן

054-7825081

דקר בנין והנדסה בע"מ

רונן טופל  -מנהל פיתוח עסקע

052-6979815

שמואל גפן

אילן בירנבאום

ברקתי י.ר.ד הנדסת חשמל
לנגרמן הנדסת חשמל
א.א .מהנדסים ויועצים

דני
משה לנגרמן
אבשלום אליהו

052-5655479
050-3400039
052-2850265

יוגן הנדסה
ניצן קריסטל

סרגי גנדלין
ניצן

054-2494956
052-4640355

072-2505831

קובי קלפון
גדי דגני
מוטי זייד את זייד שמאים
מ.ל לשם בע"מ
הרון הלוי
היסעים נט
דותן דרעי  -אורן נס

רנתה גולן
מטי לשם
יעל
רענן חסידוף
דותן 052-3777160

050-6555711
050-5608333
054-2274455
052-8966585
054-7773510
050-6986747
ישראל 052-2626273

6330886
04-6277303
04-8584545
03-5014442
09-9501166
04-8741033
04-8622223

6345771
04-8584466
15335012444
09-9501177
04-8741033
04-8668865

03-6874645
03-6389317

03-6874648
03-6382539

077-3293208
04-6744924
076-5499979

077-8283208
04-6747957
076-5477729
חברה מנהלת

רח' צ'לנוב  12ראל"צ
גוליס ראס קונבר ת.ד  1183מיקוד 24980
כפר משהד
הברזל ת"א
טירת הכרמל
נצרת עילית
עפולה
עפולה
נשר
חיפה
עפולה
סחנין
הרצליה
דלית אל כרמל

alsadd@bezeqint.net
eng.zmorod@gmail.com
office@maptop.co.il
holz1@netvision.net.il
s_zaid@netvision.net.il
bashar@surveyors.co.il
rot-shev@zahav.net.il
לא מתעסק בתחום מייל מתאריך 9/5/18
zurielmd10@gmail.com
medidot2013@gmail.com
survy_geo3d@netvision.net.il
rgm@rgm.co.il
mhdi@zahav.net.il
office@kav-medida.co.il
halabi@halabil.co.il
memhandasa@gmail.com

03-6893900

03-6883299

09-7667008

09-7653167
הנדסת חשמל
057-7978438
09-8917030
04-8739050
הנדסת בטיחות
072-2446972

09-8917060
04-8739070/1

תל אביב

ronen@decker.co.il

עדכון במייל מתאריך 30/04/18

office@geffeneng.co.il

רקפת ,דיני משגב

emila13@barketeng.com
moshe@langerman.co.il
avshalom@a-avshalom.com

ראשון לציון
ח"פ 029744349

sergey.gandlin@gugan-eng.com
kristal_055@yahoo.com

נשר

הנדסת מבנים
הנדסה ומדידות
הנדסת מעליות
הנדסה ומדידות
הנדסה ומדידות
הנדסה ומדידות
הנדסה ומדידות
הנדסה ומדידות
הנדסה ומדידות
הנדסה ומדידות
הנדסה ומדידות
הנדסה ומדידות
הנדסה מדידות ומיפוי
הנדסה מדידות ומיפוי ממוחשב
שירותי ניהול הנדסי ושירותי פיקוח
הנדסי בתחום ההנדסה אזרחית
הנדסה אזרחית
הנדסת קרקע

הנדסת חשמל
הנדסת חשמל
הנדסת חשמל
הנדסת בטיחות
בטיחות והנדסה

שמאות מקרקעין

ראובן שם -טוב שמאות מקרקעין ,רכוש וחלקאות בע"מ
חפשי נטל כהן בע"מ
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ
מסילתי חיים חברה לשמאות מקרקעין בע"מ
ערן דור -און
א.מ אבו ריא הנדסה מדידות ושמאות
פרח אלוני

ראובן
אמיר חופשי
קרן אור נגר
חיים מסילתי
ערן

מוטיבציה חברה לניהול פרויקטים
נועה פישמן ענבר

054-7500677
054-7385141
054-2429969
054-3300559
052-3611302
052-2462889
054-8117575

טירת הכרמל ח"פ 513687277
חולון
פולג נתניה
קריית מוצקין
חיפה

ח"פ 513853077
קריית טבעון
סחנין
נשר

מוטי 050-7621400
050-5932413

office@rea.co.il
dar-gar@smile.net.il
reneta@motyzaid.co.il
matyleshem@gmail.com
main@aval.co.il
hassidof@bezeqint.net
dn99@017.net.il
nadlan@nadlan-israel.co.il
Valuers@bezeqint.net
maorl@bdo.co.il; keren-orl@bdo.co.il
office@mesilaty.com
doron@bezeqint.net
mhdi@zahav.net.il
farah.alon@gmail.com

שמאי
שמאי
שמאות יעוץ שמאי וכלכלה
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
ייעוץ בתחום תחבורה ציבורית
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין

motivatsya@013net.net
noainbar3@gmail.com

חברה מנהלת
חברה מנהלת

Shawnc.ts4@gmail.com
tashtitahat@gmail.com

איתור וטיפול בנזילות
איתור נזילות מים וכשלים באיטום

איתור נזילות מים
צללית עבודות שיפוץ כלליות
תשתית אחת

שלומי צברי

054-2283444
054-4387348

074-7016520
עבודות איטום

גל דותן
פרץ איטום
רן
תופיק טאהא בע"מ

רן

050-5251879
050-2130933
054-5222800
050-20204350

רח' רמז  7ת.ד 1007 .עפולה
עלית
רח' אופק  2ת.ד 2071 .עפולה
ח"פ 203654603

6592602
050-5787033
04--6965151

04-6965252

dotangal67@gmail.com
ran@gh.co.il
Baton.tamam@gmail.com

קבלני איטום רעפים
קבלני איטום רעפים
קבלני איטום רעפים
קבלני איטום רעפים

052-6218886
052-5944444
052-2662584
054-4247770
050-7576323

8393665
9935896
6556643

8394259
9935896
6550502
050-8965585
6419593

khalabi@netvision.net.il
המייצר  6יוקנעם
הלולב  25/1ת.ד 501 .נ .עלית

fadel@halabi.co.il

פאדל חלבי ובניו
איטום פיקס
ש.י.א .איטום
טל-אל איטומים בע"מ  -יורם
אסד זרעיני
שמואל וסלי
ביטלמן אדוארדו
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
דור המיגון  -שמעון סבג
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
נסיב חלבי בע"מ

אושר דנינו
שמעון סבג
מחמוד טאטיר
נסיב

052-3947423
050-4364722
050-2121965
052-6665667/8

8420280
09-7741595
04-7702367
04-6596665
04-6464799
04-8396761

04-7702366
04-6596665
04-6080787
15348396761

דלית אל כרמל

י.א פרויקטים

ירין

050-4621660

04-6480881

04-6480881

בית שאן

Ahuvim@gmail.com

שובל שמי יזמות ובנייה

שובל

050-3311026

077-4323803

04-6923126

זכרון יעקב

shemi@yazamoot.co.il

אבי סבג
שי לוגיסטיקה בע"מ

אבי
שי יהושע

050-7469260
050-6548482

אינפו שרותי מידע לרשויות בע"מ

אורי בסון

050-7868585

רוני סודאי
א .דנן
פתרונות אבטחה
מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכוח אדם
הכוורת בע"מ
בן בטחון
אלי ישראלי שרותי שמירה ואבטחה
מקיפי מרום  300בע"מ
קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ

רוני

050-6274265

יצחק אסיהו
יוסי
מירב פינטו
אלי
האדי
תמי מאירס

054-6773373
074-7671290
054-4888963
054-9009301
054-9778077
052-4490128

03-6363434
08-9150700
1700709707
04-6040777
04-6366497
03-6392233

ג'י פור אס פתרונות אבטחה )ישראל( בע"מ
התאמה השמה ומידע בע"מ

מאיה שפורן
בלה זהבי

052-7998883
052-2699712

03-6897524
04-8452451

מסגריית צמרת בע"מ
בצלאל
ג.א.ש הידראוליקה
עוז הידראוליקה
ג.א הידראוליקה טכני בע"מ

יאיר
יחזקאל
אורית המזכירה
הילה

050-4389075
050-8384796

04-6333710
04-6590545
04-6596569
04-6595795

sialtd@walla.com
talel770@gmail.com
iphoneomer941@hotmail.com
itumex@actcom.co.il
office@bitelman.com
osher167@walla.co.il
shimon4364@walla.com
delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
nasebh@walla.com

maor.sabag4@gmail.com
Ahhuaug5515@gmail.com

קבלני איטום רעפים
קבלני איטום רעפים
קבלני איטום רעפים
קבלני איטום רעפים
קבלני איטום רעפים
קבלני איטום רעפים
קבלני איטום רעפים
תיקוני גגות ,איטום גגות ומקלטים
תיקוני גגות ,איטום גגות ומקלטים
תיקוני גגות ,איטום גגות ומקלטים
עבודות איטום
עבודות איטום גגות ומקלטים +תיקון
גגות.
עבודות איטום גגות ומקלטים +תיקון
גגות.
עבודות איטום גגות ומקלטים +תיקון
גגות.
תיקוני אבנים משתלבות

שרותי מידע לרשויות
uribaso@info-ais.com
שמירה ואבטחה
04-6253707
support@a-danan.co.il

6421979 - 04
04-6595894
03-6363420
08-9150701
09-8844546
04-60403000
04-6366496
03-6392211
03-6872370
04-8456998
מסגריה
04-6343525
04-6590545

תל אביב
meirav@ben-security.co.il
מגדל העמק
פארק התעשיה קדמת הגליל
השחם  14פתח תקווה
 4951714ת.ד 70999
יוקנעם עילית
חדרה

עפולה

050-9248005

roni-su@zahav.net.il
support@a-danan.co.il
netz.baron@gl-group.com
Tzik-A@Mikud-Avtaha.co.il
tzafon@hakaveret.co.il
meirav@ben-security.co.il
israelib@netvision.net.il
meikife@gmail.com
tamim@sbisrael.co.il

שרותי מידע לרשויות
אבטחה
שמירה
שמירה ואבטחה
שמירה ואבטחה
שמירה ואבטחה
שמירה ואבטחה
שמירה ואבטחה
שמירה ואבטחה
שמירה ואבטחה
עבודות אבטחה ושמירה

maya.shporn@il.g4s.com
hatama@hatama.co.il

אבטחה שמירה מוקד

office@zamert.com
bezalel@gmail.com
marketing.gash@012.net.il
hilah@zoko.co.il
jackit050@gmail.com

מסגריה
מסגריה
מסגריה הידראוליקה
הידראוליקה
הידראוליקה

התקנת גדרות
היוצר  -סדנא לשילוט בע"מ

מוני

054-5253524

09-8811839

09-9512215

דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות

מחמוד טאטיר

050-2121965

04-6464799

04-6080787

ליאם עבודות מתכת בע"מ

שי לוי

050-5208372

moni@hayozer.co.il

התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים

delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים
shaylevi001@gmail.com

י.א פרויקטים

ירון

050-4621660

04-6480881

עץ-בא פרויקטים בע"מ

אדר

054-6690605

077-3201194

עדי חזון בע"מ

050-4788101

חברת גפן  -תכנון ופיתוח נופי

054-5796633

אי.אם.שגב תעשיות בע"מ

יוסף בטיטו
מיכל יוסף

050-8717219

שובל שמי יזמות ובנייה

שובל

050-331026

ליאם עבודות מתכת בע"מ
אשנר תעשיות מתכת
האוטדור outdoor
ג .גידור שחר
השוקדים הנדסה
אלכס מסגרות
חד עתיר בע"מ
פיסו חן מתכת ושרותי כח אדם בע"מ

שי לוי
רוני שלום
רוני
שחר
ירון
אלכס
תמר
חנניה פיסו

050-5208372
052-6858601

04-9966483

04-6480881

בית שאן

Ahuvim@gmail.com
contact@ets-ba.co.il
hazonwood@gmail.com
bonimbahazon@gmail.com

04-9968942

yosefbatito24@gmail.com
08-9422440

08-9327186

077-4323803

04-6293123

michal@imsegev.co.il
זכרון יעקב

shemi@yazgmoot.co.il

התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים
התקנת גדרות וסורגים מסוגים שונים
התקנת גדרות וסורגים מסוגים שונים
התקנת גדרות מסוגים שונים וסורגים

050-6949590
052-6845858
050-5739940
052-2704540
052-4608166

04-6492313
04-6277786

04-6523024
04-6277785

עפולה

04-6380749

04-6380749
04-6060129
072-2412413
04-8215133

גבעת נילי
עפולה
גן יבנה
נשר

072-2119119
04-8203317

shaylevi001@gmail.com
shalomroni@walla.co.il
office@out-door.co.il
g_gidur@netvision.net.il
hashokdim@gmail.com
maria63@walla.com
office@atierfences.co.il
pisohen@gmail.com

התקנת גדרות וסורגים
התקנת גדרות וסורגים
התקנת גדרות וסורגים
התקנת גדרות מסוגים שונים.
התקנת גדרות מסוגים שונים.
התקנת גדרות מסוגים שונים.
התקנת גדרות והצללות

נ.א תעשיות מתכת

לירן052-5759579-

קל רם
יהודה גדרות
עמי וגבי
דני לייכטר
אלמוג
צמח כהן
גדרות אורלי
טיולי נעמה
חיים אביטן
מסגרית הלוי
פיסו חן
ד.נ כל גדר
אבו חאתום
מור שלטי איכות
ר .אליאס עבודות מתכת
קופטק  -אלעד מאס
ציון קבלו
עידן נכסים
אחים דיב
סקופטק
נתיב בטוח בתנועה
מ.מ עבודות גידור וחקלאות
רן רחמני
גדרון
מנצור
סנשיין עבודות גרנוליט בע"מ

תום
אלון אלקיים
מוקטרן מוחמד
רן
ראובן
קובי
ג'רמי

050-4000398
054-9499659
050-9773376
050-5558889
050-3200084
052-6332824
052-6372565
052-6733333
דפנה
050-4455142
050-5372041

ישראעץ
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
שי מועלם
נגרית אבי עיני
אל.סי.אל אפרים חיתוך בלייזר

בועז סרוסי
יאיר
שי
אבי עייני
אפרים

גלית 052-5969696
054-3538188
052-5265554
050-7877969
054-4365790

סלארה
מבשלת הגליל
מבשלת הגולן
פאבו

אריק
הדס
מיכאל

050-4288029
052-8024113
050-6475756

מילגה גן שמואל
מילגה עפולה
דידי רהיטי סיני
אלעד יצור ושיווק

סיגל
ירון
עפולה
אלעד

073-7073551
050-6597079
050-2227007
050-7924168

סי.די.אי אחזקות
אולפני הכיכר
אספגיל

תומר
אסף
רונן

054-2204525
052-8331801

זיקוק מתוק
אגם בר שייקים
מיקי בר
ליאת גרינברג
גראנד פרי
הטיפ הצפוני
תוסס אירועים
פרי בר
אלמוג בוקרה
אקסטזה בר

אבי מזרחי
סיגל
מיקי
מיקי
איתן
יניב
אלחי מלכה

050-5423443
050-7326625
052-3784023
054-8136589
054-9876880
050-8371402
052-3989959
050-5715194

אביחי

050-3993559

אשר 052-3142056
-525412501
050-9233042
050-5307685
050-5200144
052-8359609
057-2323200

lirann9@gmail.com
8415533
08-8515777
04-6731777
08-8597777
03-9087808
04-8211165
054-6941235

צח 054-7503728
נמרוד 054-5333570

04-8203317
03-9192919
052-4401530

8411403
08-8521932
04-6735559
08-8596994
03-9320819

ת.ד ,10165 .מפרץ חיפה
26111

ת.ד  2773פ"ת 49127

04-8211789
1.53502E+11
6424766
04-6335729
04-8215133
03-9193919

050-4310605

יצחק

04-8218250
04-6537231

04-8212084

04-6281951

04-6381578

04-6972937
04-6765837
04-6522022
03-9349801/803

04-6972940
04-6765837
04-6597157
03-9349802

04-6593740

04-6527671

kalram_y@netvision.net.il
eladm@yfence.co.il
nitzanblum@walla.com
dan.lichter@gmail.com

כפר כמא
באקה אל גרביה

שיבלי

yairswisa@gmail.com

barzel@mivzakim.com
gderot.orli@gmail.com
0572323200@017.net.il
דרך ישראל
lunaland55@gmail.com
pisohen@gmail.com
kolgader@kolgader.co.il
office@ahatoum.com
info@morshilut.co.il
r.elias.ltd@gmail.com
elad.mass@gmail.com
zionkabalo@gmail.com
kujasim@gmail.com
office@ahimdeeb.com
tom@scope-t.com
alonelqayam@gmail.com
m.moktaran@hotmil.com
r.m.rachmani2014@gmail.com
mivnit@gmail.com
ramimanzur@gmail.com
jeremyael@wakka.co.il
galits@israetz.co.il
yairswisa@gmail.com
shaymualem@gmail.com
Avieini49@gmail.com
efraim@lcs.co.il

קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
קבלן גידור
גדרות
גדרות
גדרות
גדרות
גדרות ושערים
גדרות התנה
גדרות פירוק והרכבה
גדרות לאדניות מגרנולית
גדרות לאדניות מגרנולית
גדרות לאדניות מגרנולית
פרטי עץ
פרטי עץ
פרטי עץ
פרטי עץ  -נגריה
אדניות

מבשלות ודוכני בירה
גניגר
קיבוץ מורן
קצרין
זכרון יעקב

04-6398988
04-6226223
04-6145684
04-6275755
רעיה 054-9190078

פופים ומזרנים
04-6221064
04-6230344
077-3408060
הדפסת דיסקים

רחובות

077-2001758
03-9600550

salara.brewery@gmail.com
galilbrewery@gmail.com
mike@golanbrewery.co.il
info@pavo.co.il

מבשלות ודוכני בירה
מבשלות ודוכני בירה
מבשלות ודוכני בירה
מבשלות ודוכני בירה

gs@milega.co.il
milegaafula@gmail.com
gili@didi.co.il
eladqt@gmail.com

פופים ומזרנים
פופים ומזרנים
פופים ומזרנים
פופים ומזרנים

tomer@cdi.co.il
gr@kstudio.co.il
ronen@aspagil.com

הדפסת דיסקים
הדפסת דיסקים
הדפסת דיסקים

בר שייקים
077-8101234
04-6401802

עפולה
תל אביב
הרצליה

barbor1010@gmail.com
sigalsadan@gmail.com
mikibar1212@gmail.com
ezakline@gmail.com
farkash79@gmail.com
hatrip.d@gmail.com
tosess2010@gmail.com
elihaymalka1990@gmail.com
almogbok5@gmail.com
extaza.bar@gmail.com

שרותי בר משקאות  +שייקים
שרותי בר משקאות  +שייקים

info@bpr.co.il
info@sharf.co.il
avi-5@zahav.net.il
idanav12@gmail.com
info@gastroline.co.il

מכונת קרח
מכונת קרח
מכונת פופקורן וסוכר
מכונת פופקורן וסוכר
מכונת קרח  +פופקורן  +סוכר

oded@omer-gard.co.il

ראש מערכת השקייה

שרותי בר משקאות  +שייקים
שרותי בר משקאות  +שייקים
שרותי בר משקאות  +שייקים
שרותי בר משקאות  +שייקים
שרותי בר משקאות  +שייקים
שרותי בר משקאות  +שייקים
שרותי בר משקאות  +שייקים

מכונת קרח ופופקורן
ב.פ.ר סוכנויות בע"מ
שרפשטיין
חברת חוויה
עידן וי.אי.פי
גסטרו ליין
עומר השקייה

מוטי
יעל
רועי

054-3607158

עודד

052-4265510

03-5661081
03-5365999
03-9031346
03-6138002
03-5494411

03-5367374
03-9031464
03-5493626
ראש מערכת השקייה
04-6325294

נטפים
מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
אלון מערכות השקייה
אגם בקרה ניטור ושליטה
חיים טרביץ
מוטורולה  -נציגים של מוטרולה השקייה ובקרה

גלעד
דרור אליהו
אלון
אלי
חיים
יזהר הלוי הבעלים

052-5014612
053-728211
052-8664374
052-8192525
055-8856676
053-7703625

טופ טרפיק
נתיב בטוח בתנועה
ארבל שטראוס
גרין תשתיות
חמוגלמית בע"מ
מור שלטי איכות

רמי שזר
אלון אלקיים
עופרי
ניר
נווה קלי
ברוך

052-4707072
052-6332824
052-3990199
054-4833069
052-6333979
050-6454577

04-6955560
03-5684002
09-8851356

072-2503718
04-6972940

072-2215000

יהונתן אלפסי הסדרי בטיחות וסימון כבישים

יהונתן אלפסי

054-2614190

אני פרידמן -
לילי רוזנקראנץ
סיוון מדליון
נורית לוי
רותי טרבס

טובה אביטל

052-7474121
052-2447505
050-2853261
052-3406200
052-8621113

אני 052-5244210

זמן אמת
סינאל

בועז
אלעד טרבלסי

052-3328730
052-3222264

דוד 03-7684477

04-6904445
03-6252758
04-6273032
09-8651067
04-6953660
053-7256434
תמרורים סולארים
04-8413151
04-6972937
04-6306010
077-2105456
072-2215010
04-6404012

איש קשר  -אבשלום

מושב גבעתי

gilad.rotbach@netafim.com
droreliyahu@motorolasolutions.com
allonsystem@gmail.com
info@agam-control.com
jaimet@galcon.co.il
avshalom@yhltd.co.il
rami.shazar@gmail.com
alonelqayam@gmail.com
ofri@arbelstrauss.com
green.tsh@gmail.com
NAVA@pasHUTprok.co.il
baruch@morshilut.co.il
yoni1461993@gmail.com

ראש מערכת השקייה
ראש מערכת השקייה
ראש מערכת השקייה
ראש מערכת השקייה
ראש מערכת השקייה
ראש מערכת השקייה
אספקת תמרורים
תימרור+תמרורים סולארים
תמרורים סולארים
תמרורים סולארים
תמרורים סולארים
תמרורים סולארים
אספקה והתקנה של מוצרי בטיחות
תמרורים ושלטים.

ייעוץ קוד לבוש ,תדמית ,אירגוני
info@tarbutova.co.il
lily@begufrishon.co.il
image@sivanmedalion.co.il
nuritlevy1@walla.com
אין מענה
שעון נוכחות
david@rt-ltd.com

מיכלי זהב אריזות בע"מ
מיכלי תלתון בע"מ
דפוס מאי

סמדר

054-6556908

תמיר

050-2399999

08-8828100
03-7913803

אוויס

מיטל

050-4041206

04-6443138/
שלוחה 4

שלמה סיקס
מוטודיל
ליסקאר
באג'אט
אוויס

שגיא אדרי 054-6809680
גיל כוכבי
רון
דניאל
שמעון

קרן 050-8500705
052-3480223
054-3341454
050-4049635

08-9191815
077-4375681
04-9593300
03-9350021

קור טוב
עמית תשתיות
אופק מערכות
י.ב.י.ר  1995בע"מ
אנרגיה קירור
מחסני איכות
הום סנטר

יהורם
עמית
אלעד אופק
חיים ברקוביץ
מאיר
זאב
אולגה

050-7384411
050-5958796
054-7669112
052-2846045
052-5453580
054-4636839
054-5398032

04-6402727

מזגנים
04-6402066

04-6403061
04-6424545

04-6424646

טקסט פור יו
ביצצו אסתר
טרגט מכוונים אותך להצלחה
חמוטל בן זאב
חברת ניב תרגומים בינלאומיים בע"מ
ליצ'י תרגומים בע"מ
זיקית
טומדס בע"מ

עובדיה
אסתר
יבגניה
חמוטל
מליל מעייני בן ארי
ענת אסרף-בסלו
שמרית אורגל
טל אשרם

054-9727397
052-4431043
עמוס 052-4601702
052-8433935
050-6978106
054-7951119
073-2903069

סאמיט-איי בע"מ

אשר קנינו

052-5758433

אליזבט סביון
גולד וורק פלוס
נעם הינדן
ליאת פיג'ו

אליזבט סביון
אהד עדי

050-8570555
052-8074939
058-7995298
054-5210226

דעת שילוב אומניות
קיטו מרום
חכמת התנועה
תנועה בהנאה
שרביט הדרכה

אור
אלעד 052-6070666

052-6260234
אלי כסיף 050-7444157
052-2242552
050-8291068
054-5545472

boazk@rt-ltd.com
eladt@synel.co.il
smadar@mzahav.co.il
tlaton@tlaton.co.il
tamir@may-mp.com

08-9125001
08-9250668
03-6874011
השכרת רכב

meitalbs@avis.co.il

שלוחה 04-8453238 / 4

153-774418650
04-9594400

153-747022342

08-9155559
050-8963725

החיטה  210מושב זיתן
ת"א
ח"פ 514017987
ח"פ 516248564

077-5497508

קלפיות לבחירות
קלפיות לבחירות
קלפיות לבחירות
השכרת רכב

kerensh@shlomo.co.il;SagiEdri@Shlomo.co.il
team@motodeal.co.il
rons@leascar.co.il
השכרת רכב
daniely@budget.co.il
השכרת רכב
shimsont@avis.co.il
מכירת רכב

ח"פ 037253911

09-9617681
08-9155558

שעון נוכחות
שעון נוכחות

השכרת רכב

תרגום טקסטים
153-775144055
074-7022342

ייעוץ קוד לבוש ,תדמית ,אירגוני
ייעוץ קוד לבוש ,תדמית ,אירגוני
ייעוץ קוד לבוש ,תדמית ,אירגוני
ייעוץ קוד לבוש ,תדמית ,אירגוני
ייעוץ קוד לבוש ,תדמית ,אירגוני

077-5497508

התעשיה  7רעננה
ח"פ 056427958

kortov@gmail.com
amitdidi932@gmail.com
admin.cf@gmail.com
e8879@walla.com
energia@bezeqint.net
zeev@echut.co.il
iski21@homecenter.co.il

מזגנים
מזגנים
מזגנים
מזגנים
מזגנים
מזגנים
ציוד למזגנים

Text4u10@gmail.com
wetext.il@gmail.com
translation@target4u.co.il
hamutalefron@gmail.com
niv-t@niv-t.co.il
accounts@lichi.co.il
office@zikit.org
office@tomedes.com

תמלול  /תרגום טקסטים
תמלול  /תרגום טקסטים
תמלול  /תרגום טקסטים
תמלול  /תרגום טקסטים
תמלול  /תרגום טקסטים
תמלול  /תרגום טקסטים
תמלול  /תרגום טקסטים
תמלול  /תרגום טקסטים
תמלול  /תרגום טקסטים  -הפקת
כתוביות
שרותי תרגום תמלול והקלטה

asher@sumit-ai.com
office@babeltranslations.net;savion9@gmail.com
translation@goldworkgroup.com
noamhinden@gmail.com
liatpsl@gmail.com
idaatart@gmail.com
elad@kitomarom.co.il
levihaimm@gmail.com
rona@behanaa.com
einatraveh11@gmail.com

הקלטה תרגום ותמלול
מתורגמנית שפת הסימנים לחרשים
מתורגמנית שפת הסימנים לחרשים
חוגי תנועה וריתמוסיקה
חוגי תנועה וריתמוסיקה
חוגי העשרה לגנים
חוגי העשרה לגנים
חוגי העשרה לגנים

אופק
אינפוגן
גילעד 120
דעת אומנויות
שחקים

054-9220065

דניאל בן

meital8955@gmail.com
חוגי העשרה לגנים
contact@infogan.co.il
חוגי העשרה לגנים
giladpollak@gmail.com
חוגי העשרה לגנים
 idaatart@gmail.com;Invoice4u@invoice4u.co.ilחוגי העשרה לגנים
danielb@matnasim.org.il
חוגי העשרה לגנים

054-6929942

יאנה פוליפנקו
יעל קוצ'קרו
תרצה קורן
נזמי שחאדה
איתי זהבי

050-7197556
050-7713725
052-2981278
054-3066590
052-4733052

רודי ברגר
מור בלילטי
וליד מסאלחה
אחמד זועבי אדריכל
יעקב מאור  -מתכנן ערים

050-5688869
054-6863739
528967912
052-4285648
052-5894749

טלמון בירן
אדר' רוזנברג פנינה
אל.אס.לזרוביץ שדמי אדריכלים בע"מ

נוי לזרוביץ

052-5306232

פיטלסון-שילה-יעקובסון אדריכלים

שמואל שילה

054-4499520

הנקודה הירוקה
ק.מ.מ
גרין קליין

גל יסעור

052-3482226

טל בנייה מתקדמת
טל בנייה
אהרון יגאל
צמנט
אלבילה חנן

בן חמו אבי

רון עבודות עפר
עבד שלבי

דאיו

9575056
9935299
077-3403515
6569210
6456678

מתכנני תבעו"ת
9575056
9935299
6595806
6467278
6456678
8383425

052-3553179
04-6598528
04-8753836
077-2008825
04-8666950
03-5003952
03-6499515
שלוחה118

רח' שניר  12מעלות תרשיחא

משב ציפורי 17910
רח' שד' הצבי  19חיפה מיקוד
34355

6702471
04-8753462

04-8643132
03-5003959
03-6499619

הרב עמיאל  29תל אביב
6226350
רח' ביאליק  ,7חיפה

מצדה  7בני ברק

yanapil@gmail.com
yael.kozokaro@gmail.com
noamko@012.net.il
nazmis@netvision.net.il
itay@zehavy.com
rudarsh@013net.net
morconcept@walla.com
wmasalha@gmail.com
zoube@bezeqint.net
taba@taba.co.il
studio@talmonbiran.com
pnina-ro@smile.net.il
noy@lsa-arch.com
michael@fsj.co.il
green@green-point.co.il
info@kmm.org.il
bigpower000@gmail.com

050-9423908
053-452538
054-2205022

04-6526205
050-8423908
04-8455115
04-9816794
04-6732067

bniyamitkademt@gmail.com
tom1avi@walla.com
igalaharon@gmail.com
shalom_1212@walla.com
biranit10@albilia.co.il

תל עדשים

מתכנני תבעו"ת
מתכנני תבעו"ת
מתכנני תבעו"ת
מתכנני תבעו"ת
מתכנני תבעו"ת
מתכנני תבעו"ת
מתכנני תבעו"ת
מתכנני תבעו"ת
מתכנני תבעו"ת
מתכנני תבעו"ת
מתכנני תבעו"ת
מתכנני תבעו"ת
תבעו"ת
תב"ע

פינוי מיחזורית בקבוקים
פינוי מיחזורית בקבוקים
פינוי מיחזורית בקבוקים
פינוי הובלה והטמנת לוחות אסבסט
פינוי הובלה והטמנת לוחות אסבסט
פינוי הובלה והטמנת לוחות אסבסט
פינוי הובלה והטמנת לוחות אסבסט
פינוי הובלה והטמנת לוחות אסבסט

פינוי גזם וגרוטאות
050-7582436
050-7621846

04-6526258
04-6573970

077-5573970

office@ronafar.co.il
abed.shalabi1@gmail.com

ברוך פיבין 050-5234569

04-6527666

04-6527669

yairs.pivin@gmail.com

טל 2015

טל רחמני

052-8150005

04-6522022

04-6522022

מורד פינוי פסולת

מאיר

053-6766616

א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
ס.א לסביבה בע"מ
בן סימון יפת אבי בן סימון
שי לוגיסטיקה בע"מ
במבי צדוק מורד
אבי חדד חקלאי
א.מ.צ שמש

ציון יצחק
איברהים

איציק דאהן

053-6555955
052-8887390
050-7388772
050-6548482
050-4230232
052-2823293
050-6550898

מובילי המרכז

מוחמד

054-7706506

פיבין

שי יהושע
במבי

עפולה

04-9804466
077-5060726

077-5060726

04-6591045

04-6591045
077-3293262

tal83r@gmail.com
meirmorad2@gmail.com

כפר גדעון  ,17מיקוד 19310

שלוחה 04-9863528/
0

zionizchak@gmail.com
s.a.lasviva@gmai.com
yafit19750@gmail.com
Ahhuaug5515@gmail.com
בפקס
nogahadad10@walla.com
lzikdahahan73@gmail.com
mohmmed.naamneh@gmail.com

פינוי גזם וגרוטאות
פינוי גזם וגרוטאות
פינוי גזם וגרוטאות
פינוי גרוטאות ,הובלות מנוף והובלות
שונות
שרותי מנופים לאיסוף גזם וגרוטאות
שרותי מנופים לאיסוף גזם וגרוטאות
מנוף גזם
מנוף גזם
מנוף עד  40מ"א לגיזום
עובודות שונות
עובודות שונות
טרקטור
טרקטור

משאבות
שמעון אדרי 054-6727007
04-6522007

חסון בע"מ
י.י .שאיבות
י.מ .שאיבות
רחמני שאיבות
יוסי חזן
ערן כץ
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
א.ר תעשיות מיגון אש
זוקו שיווק והפצה בע"מ
פניבר שילובים בע"מ

יוסי
משה כתרי
קובי
יוסי
ערן
מחמוד טאטיר
מתי בורנשטיין
אבישי
שאולי

בועז סלמן 054-6727037
053-6663244
053-7444455
072-3226318
053-6663244
050-5312475
050-2121965
050-5557829
050-5630820
050-6841727

053-7750741
04-6464799
077-7151000
04-8787445
08-9222222

קליר-אד בע"מ

יוסי חן

050-5366733

04-8403805/8

04-6596668
153-46042424

רח' קהילת ציון  19עפולה

053-7444411

04-6080787
077-5171002
04-8787417
08-9162555
שרותי איכות הסביבה
04-8403806

קריית ביאליק
לוד

boaz@hasson.co.il;shimon@hasson.co.il
sheevot@walla.co.il
פקס 077-4604267
פקס 04-6734766
sheevot@walla.co.il
פקס 153-46441470
delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
mati@migun102.com
avishaya@zoko.co.il
shauliw@zoko.co.il
yossi.clearad@gmail.com

משאבת חום+רדיאטור למקווה
משאבות
משאבות
משאבות
משאבות
משאבות
ייצור ושיפוץ משאבות
ייצור ושיפוץ משאבות
מסננים ,משאבות ,שמנים

שרותי איכות הסביבה

מוהנד אמסלם שיבלי

052-5324457

מוהנד אמסלם שיבלי

052-5324457

בונה מסד הצפון
יאיר רחמים בע"מ
חב' נוב  -ערן זרבל
דודו רחמני
אמיר רחמני
משה יוסף
גולן מאיר עייש
א.י תשתיות ופיתוח
א.מ.ד שמש

 - 054-2525631אלי

cr.250.m@hotmail.com

שרותי איכות הסביבה  -אחראי רעלים
חומ"ס ,פיקוח ניקיון ,אחראי לתברואה
וסביבה )תברואן מוסמך(

cr.250.m@hotmail.com

הנדסת טכנולוגיית מים  -דוגם מי
שתייה ,מתקין/בודק מז"ח

הנדסת טכנולוגיית מים

054-7703763
052-6422222
052-8150000
050-7215455
050-9665605

04-9873187
6708274
6572197
6427222
6522753
04-6581836
057-6555955

עבודות סלילה
077-7525631
6708273
6565862
6427223
6597157
04-6779498

ת.ד 1034 .נצרת עלית 17110

04-6597613
04-6379333

מרדכי בנימין

050-5337949

6588208

6588062

תופיק טאהא בע"מ
אילן כהן
סאבר שבאיטה
ג .עומר
הסוללים בניה ופיתוח סירחאן נסאר

050-20204350
050-5213863

04--6965151

04-6965252

04-6781656
054-6644421
052-509441

04-6749906

04-6781843
04-6011957
04-6749907

אחים סרהנגי בע"מ

052-8499492

04-6556778

04-6555611

ארזים תשתיות
משה מורד
גילעם בע"מ
יצחק פנחס ובניו

04-6531859
057-3330037
054-6920915
052-6809711

04-6532178
04-6526398
04-8346475
6597095

04-8346474

אבן יהודה

מושב שדה תרומות ד.נ .עמק
בית שאן

עילבון ת.ד 225 .מיקוד 16972
ת.ד 1392 .כפר עילוט 16970
רח' עירית  16ת.ד 776 .נצרת
עלית

ת.ד 3735 .חיפה 31037
רח' אורנים  12ת.ד  3155טבריה

ranip.pini@gmail.com
yr8274@netvision.net.il
nov770.1976@gmail.com
center@rachmanid.co.il
amir@rahmany.co.il
mosheyo42@gmail.com
golanbetshean@gmail.com
litalt@ies.gov.il
סמי 053-2701522

סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות

Baton.tamam@gmail.com
elan770@walla.com
salam@shabaita.com
omar@go-eng.com
s0575771077@gmail.com

סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות

z547774107@gmail.com
לשלוח לפקס
gilam2000@gmail.com
zztzvika@gmail.com

סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות
סלילת כבישים ומדרכות

michal.eng.mb@gmail.com

sarhangi@zahav.net.il

רוני סיידא

057-7413778

6733072

רון עבודות עפר
הענף הירוק
מחצבי אבן )אלון טבעון מחצבי אבן(
מחצבי אבן ערבול אספלט
אחים רושדי חלבי
צחי פיתוח בניין והשקעות
מובילי המרכז-כוכב בע"מ
אסיק תשתיות
ע.חנין
ציוני דרך )כיום אמת שמש(
ע.קובטי
יוני לוי
זועבי נאסר

050-7351328

6526259

office@ronafar.co.il
anfyrok03@013.net.net
alontivon@netvision.net.il
rami@m-even.co.il
wesam@rushde.co.il
miri28@netvision.net.il
m_hamerkaz@movkokab.com
office@asik.co.il
haninadi@netvision.net.il
shemesh@amzshemesh.co.il
awnik@bezeqint.net
lyehonatan@gmail.com
info@zoabi-naser.com

04-8458632
04-6425673

yairdev@nana10.co.il
ranip.pini@gmail.com

קבלני סלילה

nachshon@nffc.co.il
skitchenltd@gmail.com
jekidc@gmail.com
raffim@bezeqint.net
info@systhema.co.il

יועצי מטבחים
יועצי מטבחים
יועצי מטבחים
יועצי מטבחים
יועצי מטבחים

04-6518867
04-8212950
04-8310900
04-9863022
04-6521838
052-2660476
04-6379999
050-4600235
!#REF
050-5200181

!#REF
054-2666902
04-8458630
04-6425673

פיתוח אחר בע"מ  -ת.ד  167דואר כפר המכבי 30030
בונה מסד

050-5337090

נחשון תכנון מטבחים בע"מ
שרפקין יועצי מטבח  2001בע"מ
 DSיעוץ תכנון והקמת מערכות מזון
רפי מלכה
סיסתמה בע"מ

053-9414573

072-2322347

רול" הנדסה דרכים ותחבורה"
אוסאמה חטיב הנדסה בע"מ

09-8350355
04-6470483

09-8855050
04-6470107

04-8681111
04-8215583/4
04-6527636
04-8244468
04-9037080

04-8681112
04-8215586
04-6597307
04-8251095
9037077

02-5353970
03-5350553
052-7018121

sayda.michal@gmail.com

סלילת כבישים ומדרכות
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד
קבלני סלילה/קרצוף/רבוד
קבלני סלילה
קבלני סלילה
קבלני סלילה

מתכנני כבישים

אמי מתום  -מהנדסים יועצים בע"מ
אפלבאום דויד
ר.ג.מ .גיאודזיה והנדסה בע"מ
ש .קרני
ארם

אינג' ותד מוואפק
דורון מגיד

050-5351335
054-7788454

בשיר עבד ראזק בע"מ
גיורא שילוני

050-5337008

רח' גיבורי ישראל  7ת.ד8191 .
נתניה 42504
מוסא העביר אלינו הפרטים
רח' יבנה  3ת.ד 4579 .חיפה
31045

roznfel@zahav.net.il
osama4@bezeqint.net; office@osama.co.il
hagit-i@amymetom.co.il
medidot2013@gmail.com
rgm@rgm.co.il
doron@karni-eng.com
office@aram-engineers.com

04-6573174

04-6570968

ת.ד 2550 .נצרת דרך עפולה
16124

basheer@basheer.co.il

03-5444313/4

03-5444121

שד' סמאטס  12תל אביב 62009

gshilony@inter.net.il

מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים

ד.א.ל
דניאל ולין
דקר הנדסה
זאהר את נאהדה נואטחה בע"מ
זידאן מהנדסים יועצים

050-5213945
050-261511
052-6979815
052-2419334
050-5707674

04-8559111
04-9000250
8622032
04-6454501
074-7019055

04-8577365
04-9000251
8622031
04-6455192
04-6082667

ח.פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ
לידי איהב

050-2008802

04-6552304
ציפי 04-8140700

04-6560870
04-6554859

י.ט הנדסה
יואל ינון
יוגב הנדסה  -אירית יוגב

054-6512730
052-3906017
054-3040001

054-5960018
04-8622777
08-9188788

08-9151560

יונתן מאור
יוסף ינון
יעל הנדסה
ירון עברון הנדסה בע"מ
לנדיוז
משרד תכנון VS
סאמר זועבי
עידו מטיס

054-4209997
054-4330112
052-5361581
050-5209283
054-3200334
050-5257812
054-5818184

04-8361646
04-8569000
04-6041720
08-9318184
03-5615155
04-6371711
04-6457174

04-8361647
04-8569010
04-6041721
08-9318338
03-5617659
04-6371712
04-6080552

צביקה נווה
ק.ר .תכנון  -תשתיות למופרוייקטים הנדסיים  -ריטה
קראקרה פאדיה

052-2259328
052-8282084
054-4269910

04-8725001
04-9931341
טלפקס 04-6012782

04-8725002
04-9532853

שילוב הנדסת כבישים ותנועה
יהודה אשד

052-2612252

077-7090750/1
04-8251149

077-7090752
04-8341607

יוסי שטרק
בשיר לואי
נ.ר הנדסה ותכנון
דוד ילוז
טליסמן הנדסה בע"מ
אן.טי.אי .בע"מ
מיכאל שמיס

052-2475797

04-8553655
04-6313357
544362026
04-8203210
077-345-1006
03-6546721
04-6470982

04-8553654
04-6311275
6980998
48203211
04-6451006
03-6242490

א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

ציון יצחק

053-6555955

077-5060726

אלקיים סימון כבישים בע"מ
סימוני הצפון
ענבר סימונים
אקו טק
עודד סימונים
נתיב בטוח בתנועה

דני
אילנה משרד
פאבל
עודד
אלון אלקיים

050-5498840

עצי כמא -ניסים תחאוכו
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
נועם שיפוצים
חמודי עתמאמלה

יאיר
נועם
חמודי 054-7294372

דוד כהן
דוד פרץ
אלי לוגסי

אלי

08-8525145

מנחם
דוד קודלר

09-8919915
050-6905700
052-2560569
052-6332824
050-9773376
054-3538188
052-8407840
קרמה אשתו -052
3043699
050-9770764
050-5407989
054-3173055
052-3566446\046526689
052-5102307

א .פרץ שיווק אספקה טכנית
א.נ דריכת מבנים חיזוק ושיקום מבנים
סמגד
טל מאיה,
תופיק טאהא בע"מ
מתן אוחיון
א.ב .בוסקילה
כנרת שיפוצים  -מאיר
גילעם בע"מ
משה יוסף

052-5888174
050-20204350
052-3480141
052-6965964
050-6055100
054-6920915
050-7215455

אחים סרהנגי בע"מ

052-8499492

04-6972937
טלפקס 04-6760411

רח' היוזמה  3טירת הכרמל

ת.ד 430 .כפר ריינה 16940
ת.ד 466 .כפר ריינה 16940
רח' תאופיק זיאד  46ת.ד.
 50204נצרת 16101
שיכון שנלר  ,2נצרת ת.ד ,8479
מיקוד 16462
ת.ד 6058 .חיפה 31060
ת.ד 1675 .רעות 71799
שד' מוריה  52ת.ד 7203 .חיפה
31073
רח' היוזמה  10טירת הכרמל
ת.ד 266 .רח' מורן תמרת
רח' לינקולן  9ת"א
לא מעונינים לקבל הצעות
ת.ד 846 .אכסאל 16920
שד' ההסתדרות  177חיפה
32960
לא מעונינים לקבל הצעות
נצרת  ,16214ת.ד 8750
שד' בן גוריון  32ת.ד  8504חיפה
31084
הולנד  ,28חיפה34987 ,
יפו  145א' ,חיפה ,ת.ד 9833
מיקוד 31098
ת.ד  107נצרת 1610002
מים ביוב וניקוז )לא כבישים(

רח' חרוד  7/54נצרת עילית
אספקת חומרי מצבה
077-5060726
סימוני כבישים
08-8525146
04-9588870
09-8919924
073-7018074
03-9791028
04-6972940
שיפוצים כללים
טלפקס 04-6760411
077-7653315

6526948

כפר גדעון  ,17מיקוד 19310

meir@inbr.co.il

yairswisa@gmail.com
עפולה  -ח"פ /ת"ז 057450645

רח' בני עקיבא  18ב' עפולה

del@del.co.il
danvalin@zahav.net.il
ronen@decker.co.il
zaher@rannet.com
zidan.engineers@gmail.com
fahoum@kfahoum.co.il
fahoum@kfahoum.co.il
office.yteng@gmail.com
office@barlev-yenon.com
irit@yogeveng.co.il
maor@maorj.co.il
yenon@yenon.co.il
roads@yael-eng.co.il
yaron_evron@yahoo.com
landuse@bezeqint.net
adolfo@vs-eng.co.il
samer@samerzoabi.com
idobinazola@gmail.com
mail@zvi-naveh.com
shula@k-r-eng.co.il
shareef9@netvision.net.il
shiluv-l@012.net.il
eshedy@netvision.net.il
office@levyshtark.co.il
e_loai@hotmail.com
nr.roadseng@gmail.com
hmdy@hmdy.co.il
tsn.arthur@gmail.com
nte@nte.co.il / amir@nte.co.il
mshamis@bezeqint.net
zionizchak@gmail.com
elkayam@elkayam.co.il
simuney@bezeqint.net
alona@inbr.co.il
asphaltecotech@gmail.com
ayeletm1@bezeqint.net
alonelqayam@gmail.com
nasim_ta@walla.co.il
yairswisa@gmail.com
noam_m3@walla.com
karmeat@clalit.org.il
efratyaarit@walla.com
davidperetz18b@gmail.com
eliyu1993@gmail.com
a.peretz10@walla.com

544253900
04--6965151

04-6965252

04-6715816
04-8346474

04-6715378
04-8346475
04-6779498

04-6556778

04-6555611

זכו במכרז בעירייה
talhen.maya@gmail.com

רח' דגניה  20ת.ד 543 .טבריה
ת.ד 3735 .חיפה 31037
ת.ד 295 .גבעת אבני
רח' עירית  16ת.ד 776 .נצרת
עלית

kodler55@gmail.com
ehab.samdad@gmail.com
talhen.maya@gmail.com
Baton.tamam@gmail.com
matan.pro.ltd@gmail.com
adibuskila2@gmail.com
054-2205401
gilam2000@gmail.com
mosheyo42@gmail.com
sarhangi@zahav.net.il

מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
מתכנני כבישים
אספקת חומרי מצבה לסוגיו
סימוני כבישים
סימוני כבישים
סימוני כבישים
סימוני כבישים
סימוני כבישים
סימוני כבישים
קבלן שיפוצי גבס ,ומשרד
קבלן שיפוצי גבס ,ומשרד
קבלן שיפוצי גבס ,ומשרד
קבלן שיפוצי גבס ,ומשרד
קבלן שיפוצים
שיפוצים
שיפוצים ,ריצוף ,צבע ,אינסטלציה,
אינסטלציה וצבע
שיפוצים בבניין ,עבודות צבע
שיפוצים כללים
שיפוצים כללים
שיפוצים כללים
שיפוצים כללים
שיפוצים כללים
שיפוצים כללים
שיפוצים כללים
שיפוצים כללים
שיפוצים כללים

ידי אומן  -קבלן רשום
יוספי הנדסה בע"מ
סאבר שבאיטה
מוחמד טאהא
תופיק טאהא בע"מ
נועם שיפוצים
יעקב קלימי
כהן ישראל  -ב"ה בע"מ
ג .עומר

א .פרץ שיווק אספקה טכנית

ציון ממן

נועם

מנחם

ידי אומן  -קבלן רשום

057-7414243
052-2535591

050-5725217
050-20204350
052-8407840
054-4758475
050-5503067
054-6644421

057-7414243

050-5725217

לילך אדרי

יוסף ינון
יוסי שטרק
ציון יצחק
אושר דנינו
יאיר
מחמוד טאטיר

052-5597320

04-6011957

6597482

053-6555955
052-3947423
054-3538188
050-2121965
054-3199247

077-5060726
04-7702367

גלביס  -יעוץ ,ליווי ,תכנון
עגנון  -יצחק רוזנבליט
עמוס חלפון
אסא אהרוני
א.א .מהנדסים
סער מהנדסים
אירנה ארוב
א.א .מערכות מידע וניהול משאבים
אהוד ויסברג
אוסאמה פרח
אברהים אבו תאיה
אליהו צלאל
שרלי מארו
סלע נהרי

052-8376768

052-3247420
050-7650005 /0505685198

תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ

04-8569010
04-8553654
קבלני אינסטלציה
077-5060726
04-7702366

מעלה עירון מושירפה ת.ד278 .
מיקוד 30920

יגיע כפיים  12פ"ת
רח' היוזמה  10טירת הכרמל
30200

כפר גדעון  ,17מיקוד 19310

04-6464799
6573970

04-6080787
ת.ד 424 .כפר אכסאל 16920
050-6925016

050-6402893

שי יהושע

04-6532178
04-6526259
04-6425673

רח' מנחם בגין  6/4עפולה
ת.ד 33 .מועצה איזורית גלבוע
18120

yairswisa@gmail.com

יוחאי

אסף קרמר מנכ"ל

הריסות בי"ס
6526398

04-6110718
ביצוע הריסות ופינויים לבניה בלתי חוקית
שלוחה 03-5597320
03-5597321
3
עבודות ייעוץ לרשות תמרור מקומית

054-4330112
050-5245916

אחים סרהנגי בע"מ
רוסלן פתרונות סלולר בע"מ

050-5206937
בני כרמי 052-2733012
050-2229491
050-6548482

taha_eng@walla.com
yoav_7171@wallh.co.il
noam_m3@walla.com
inon3inon@walla.com
omar@go-eng.com
a.peretz10@walla.com

04-8569000
04-8553655

052-8499492
050-6862474

בטיחות הצמרת
וינברג יוסי
אינה פרוסקורוב -א.ב מתכננים
כרמי בנימין הנדסה אזרחית בע"מ
עבד זועבי
שי לוגיסטיקה בע"מ
אושר דוד הנדסה בע"מ

6593888
6590389

04-6531859
04-6526258
04-6425673

מוחמד טאהא

א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
עבד שלבי
אומנות האינסטלציה

04--6965151

04-6110718
04-6965252
077-7653315
6522129

עפולה  -ח"פ /ת"ז 057450645
רח' קירשטיין  46עפולה 18394
רח' מנחם  3עפולה
ת.ד 1392 .כפר עילוט 16970

052-3566446\046526689

חב' ארזים תשתיות בע"מ
רון עבודות עפר
בונה מסד

א.ט שרותים משפטיים בע"מ

6597482
6527681
04-6781656

6526398
6591113
04-6781843

רח' מנחם בגין  6/4עפולה
רח' העליה  48עפולה
עילבון ת.ד 225 .מיקוד 16972
מעלה עירון מושירפה ת.ד278 .
מיקוד 30920

yadyoman@zahav.net.il
yosefehandasa@gmail.com
salam@shabaita.com

04-6556778
04-6272574

04-6555611
153-46272574
מתכנני אינסטלציה ,ביוב ומיזוג

רח' עירית  16ת.ד 776 .נצרת
עלית

z547774107@gmail.com
office@ronafar.co.il
ranip.pini@gmail.com
taha_eng@walla.com

et.lawservices@gmail.com

04-8341473

04-8341617
04-8573616
04-8577777

04-8575222

04-8121961/3
04-6565944

04-6996679
04-6573498

04-8660677
04-6021943
04-6551217
04-8603607
04-8699578
04-8402073

04-8668457
04-6000149
04-6565267
04-8603601
052-3247420
04-8402072

03-5214626

04-6466864

04-8466864

09-8948930

09-8985107

077-335-9234

077-541-7024

052-6387118

ת.ד 3030 .נצרת
ת.ד 9537 .נצרת 16010

עב' גבס ,תקרות אקוסטיות
עב' גבס ,תקרות אקוסטיות
הריסה ,בניה ,אינסטלציה
עבודות גמר ופנים
קבלן פיתוח
שכפול מפתחות

הריסות בתי ספר
הריסות בתי ספר
הריסות בתי ספר
הריסות בתי ספר
הריסות בתי ספר

ביצוע הריסות ופינוים לבניה בלתי
חוקית
ייעוץ לרשות תמרור מקומית

yenon@yenon.co.il
office@levyshtark.co.il
zionizchak@gmail.com
osher167@walla.co.il
yairswisa@gmail.com
delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
abed.shalabi1@gmail.com
yohay047@gmail.com
sarhangi@zahav.net.il
boris.bord1@gmail.com
office-legalvis@partner.net.il

רח' הכשרת הישוב  1א' חיפה
34986

שיפוצים כללים
שיפוצים כללים
שיפוצים כללים
שיפוצים כללים

office@sagnon.com
office@aes.co.il
assa@a-aharoni.com
office@a-avshalom.com
saar@saar-eng.com
gxa@zahav.net.il
asafkrem@netvision.net.il
office@weisberg.co.il
sf_osamaf@bezeqint.net
ibrabu@bezeqint.net
eli-z@bj-is.com
maro_eng@netvision.net.il
office@selanahari.co.il
niz.lou@gmail.com
weinbg@netvision.net.il
inna_p@abt.co.il
carmyyb@gmail.com
abed1.erk@gmail.com
Ahhuaug5515@gmail.com
office@osherdavid.com
shay@iti-il.com

ייעוץ לרשות תמרור מקומית
אספקת ציוד אינסטלציה
אספקת ציוד אינסטלציה
אספקת ציוד אינסטלציה
אספקת ציוד אינסטלציה
קבלני אינסטלציה
קבלני אינסטלציה
קבלני אינסטלציה
אינסטלציה
מתכנני מיזוג
מתכנני מיזוג
מתכנני מיזוג
מתכנני מיזוג
מתכנני מיזוג
מתכנני מיזוג
מתכנני אינסטלציה וביוב
מתכנני אינסטלציה וביוב
מתכנני אינסטלציה וביוב
מתכנני אינסטלציה וביוב
מתכנני אינסטלציה וביוב
מתכנני אינסטלציה וביוב
מתכנני אינסטלציה וביוב
מתכנני אינסטלציה וביוב
מתכנני אינסטלציה וביוב
מתכנני אינסטלציה וביוב
מתכנני אינסטלציה וביוב
מתכנני אינסטלציה וביוב
מתכנני אינסטלציה וביוב
ביובית ליום עבודה
מתכנני אינסטלציה
יעוץ ניהול משק מים ביוב ומי קולחין
מנמרות

אספקת כפות תמרים סכך לסוכה
דוד אדרי
ישראל קאופמן יבוא ושיווק

דוד
ישראל

050-3199539
052-7683365

edri196@gmail.com
052768@gmail.com

אספקת כפות תמרים סכך לסוכה
אספקת כפות תמרים סכך לסוכה

דוד לוי

050-5246086

ש.ו.ש פחטר
קוואלה
דולב
ל.ש.מ מתכות בע"מ

ענת  /דלית

מסיבה בא
גלעד סמייל הפקות

רעות שלום
גלעד ומיכל חדד

smart school
תיק תק PRO
M ON TV

חן כהן

052-3958461

גלובל  smsאס.אם.אס
מיקרופי  -פתרונות תקשורת מתקדמים

אבי ירקוני

054-8300440

סי.אר.אם.סי דיגיטל crmc

עומר

054-6661416

צל  -גון
דקורה
וילון סטייל
עמית למשרד  -נטלי אלקובי
פיין ליין א.א.ר .רהיטי איכות  -אורגון
וילונות אורגון
רקוטקס בע"מ
דודי אופיס בע"מ
ענק הוילונות
רווה וילונות
וילונות חן

איציק דוד
בן שלום יהודה
יהודה
אילן אלקובי
שם טוב ניסים
ליאת
חגית טויטו
שלומי דהן
רווה טולדנו  /שמעון אטיאס

052-6593230
054-4883425
052-4482132
052-2176716
052-4055885
051-5281101
052-4809877
052-5660917
שלוחה 3
054-6871110
050-8444395

david@model.org.il

072-2450700
054-5953010

04-8215580
072-2327644
08-9111700
03-9613415

057-5771152
מיכל 053-6366333

04-6593478
077-3399999
03-6182327
08-6436660

רכישת פחים
04-8215574
072-2327645
08-99180710
03-9529484
הפעלות לילדים

חיפה
מושב שדה חמד

04-6421183
מערכת הודעות אינטרנטי
03-5372057
03-6199165
08-6436662

04-8403343

מסקיו טלפוניה

יעל עמר

גלעד הירשברג -052
8377892
09-7669595

sales@pachter.co.il
info@greenkoala.co.il
sales.israel@dolav.co.il
lesheminfo@gmail.com
reutshalom60@gmail.com
giladhaf@gmail.com

הפעלות לילדים
הפעלות לילדים

info@smartschool.co.il
sariv@tik-tak.co.il
m.on.tv.chen@gmail.com

לוח  /מערכת הודעות אינטרנטי
לוח  /מערכת הודעות אינטרנטי
לוח  /מערכת הודעות אינטרנטי

sales@globalsms.co.il
sales@micropay.co.il
יוליה 052-8901344

04-6404049
04-6421052
077-3448150
04-6750678

וילונות
04-6404022
04-6490073
077-3448150
04-6750678
חיפה

1800314151

04-6596015

yulia@maskyoo.co.il
dorit@crmc.co.il

עפולה
ח"פ 511150161

רכישת פחים  -פתרונות מחזור
רכישת פחים  -פתרונות מחזור
רכישת פחים  -פתרונות מחזור
מתקני מחזור ,אשפתוני חוץ ופנים

tzelgon@gmail.com
dakora4@gmail.com
בפקס
e.lan.alko.b@gmail.com
shemi@aar.co.il
afula@vilon.co.il
office@rakotex.co.il
shlomidhan@gmail.com
בפקס
ravetol@walla.com
vilonothen@walla.co.il

הודעות אס.אם.אס sms
הודעות אס.אם.אס sms
הודעות אס.אם.אס sms
הודעות אס.אם.אס sms
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות
וילונות ומוצרי הצללה חברת צלון

בניה אקולוגית ופיסול
גיל אשל
בא מהטבע
רפאל
חלום חדש

דגן 052-3721032
גונן

רוחלה ז'אק
אתי סימון
שלמה צחוק

052-2692135
אסנת 052-3278062
050-6307374
054-2172999

077-4070690

054-6686723
050-4492405
050-8785705

077-9611239
04-6000492

גלעד הפעלות
אבי בן רפאל

גלעד
אלעד

050-5538770
054-6655932

1700-50-70-25
09-7925348

שחל בטיחות

יעקב עזרא

052-6181606

04-6569701

סדנת צחוק
yogatzhok@gmail.com

סדנת בטיחות בדרכים
04-6421138
09-7926857
הדרכת בטיחות

נשר בטיחות ויעוץ עסקי

באורמן יגאל

052-7008244

04-6460420

רואי חשבון
משרד רואי חשבון סומך חייקין
משה צימרמן-משרד רואי חשבון
רואי חשבון
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

בכור דוד
רחלי אנגלמן
משה צימרמן
יעקב זיצר ושות'
קרן אור נגר

054-4435611
052-3480047
054-4392411
050-7313313
054-2429969

03-6121612
04-9938891
04-8674111
03-6389317

04-9938886
04-8674480
03-6382539

רון דנה
ליליאן פרימן מנכלית קרמה

050-5231955
054-9577355

04-9118777
08-6688180
03-6102828
03-605146/7
02-6502912 / 026502919

04-8721633
08-6587855
03-7526249
03-5466974
02-6502912

04-6401558

073-2311554

אורי

054-5807490

אמיר כרמי
נסים אהרון בן שמחון רואה חשבון
כפיר סרוסי כלכלה ופיננסים

אמיר כרמי
נסים אהרון בן שמחון
כפיר

054-3972594
054-4258890
054-2234888

R-z1@013.net
sol017eti@gmail.com
shlomos1@hotufi.net
חנה סנש עפולה

giladhaf@gmail.com
info@avi-safety.co.il: elad@avi-safety.co.il

jacob-s@013net.net

04-6460420
ראיית חשבון
03-6121303

דנה חשבונאות ויעוץ בע"מ
קרמה בע"מ
קבוצת ברניר
אורי בארי שות'

gilieshel2@gmail.com
bameateva@gmail.com
refael500@gmail.com
contact.newdream@gmail.com

igalbawer@013.net
רמת גן
ח"פ 540002383
יקנעם עלית
חיפה
בעלי המלאכה  ,12חיפה,
3125401
רחובות
ר"ג

davidb@b-cpas.com
razriel@kpmg.com
MOSHECPA@ACTCOM.NET.IL
zitser@zitser.co.il
maorl@bdo.co.il; keren-orl@bdo.co.il
roni@danacc.com
lilian.friman@gmail.com
center@barnir.co.il
ouri@012.net.il.
amir@carmicpa.com;carmicpa@gmail.com

ח"פ 303002372
עפולה

nissim.bsl@gmail.com

kfir@sqroussi.com

בניה אקולוגית ופיסול סביבתי
בניה אקולוגית ופיסול סביבתי
בניה אקולוגית ופיסול סביבתי
בניה אקולוגית ופיסול סביבתי
סדנת צחוק
סדנת צחוק
סדנת צחוק
סדנת בטיחות בדרכים
סדנת בטיחות בדרכים
הדרכת בטיחות ואתיקה מקצועית
במקצועות מנהלי עבודה ,עובדי
אחזקה ,מדריך לעבודה בגובה
ולמלגזנים
הדרכת בטיחות בעבודה ,עבודה
בגובה ,מוסדות חינוך ,מתקני מפעל
הפיס ,בתי ספר וגני ילדים ,מגרשי
ספורט ,גני שעשועים
ראיית חשבון
ראיית חשבון
ראיית חשבון
ראיית חשבון
ראיית חשבון
ראיית חשבון
ראיית חשבון
ראיית חשבון
ראיית חשבון
ראיית חשבון  -חשבונאות מוניציפלית,
בדיקת שכר
ראיית חשבון וביקורת
שירותי יעוץ כלכלי

אופיר בוכניק ושות' רואי חשבון

אופיר בוכניק

054-7589394

03-5623222

זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

קרן אור נגר

054-2429969

03-6389317

שובל שמי יזמות ובנייה
אי.אם.שגב תעשיות בע"מ
השוקדים הנדסה
אילן יפרח
עץ-בא פרויקטים בע"מ
י.יא פרויקטים
אלכס מסגרות
עילית אלומיניום ישראל ארה"ב בע"מ
א.בי.אל .בנייה וגגות בע"מ
צללילת עבודות שיפוץ כלליות
חדד שמואל שי  /רותם
שי חדד
בני האני
טרופיגן א.נ.י הצללות וכיסויים בע"מ

שובל
מיכל יוסף
ירון
אילן
אדר
ירין
אלכס
דרור גונן
חנן
שלומי צברי

סעאידה נדים
קובי שמואל

050-3311026
050-8717219
052-6845858
050-5254958
054-6690605
050-4621660
050-5739940
055-5588254
054-4299298
054-2283444
054-2085000
054-2085000
052-8717997
052-8297911

077-4323803
08-9422440
04-6380749

עצי חזון בע"מ

077-3201194
04-6480881
08-8585831

050-4788101

04-9966483

שובל שמי יזמות ובנייה
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
י.א פרויקטים
נועם שיפוצים
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
דור המיגון  -שמעון סבג
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

שובל
יאיר
ירין
נועם
יאיר
ציון יצחק
שמעון סבג
אושר דנינו

050-3311026
054-3538188
050-4621660
052-8407840
054-3538188
053-6555955
050-4364722
052-3947423

שובל שמי יזמות ובנייה

שובל

פרץ מאיר
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
אילן יפרח
מרזבית סניף צפון
אבי סבג
בלפור ישראל שיקום בע"מ
דוד פרץ
אלי מוסטקי
חיים את רן בע"מ

פרץ מאיר
מחמוד טאטיר
אילן
רעות
אבי
תמי סלבינסקי

050-3311026
050-9200182 / 0547279424
050-2121965
050-5254958
050-9282818
050-7469260
052-3676607
050-5407989
052-2756341
053-4919813

י.א פרויקטים
יואב שור כהן
דור המיגון  -שמעון סבג
נועם שיפוצים
תופיק טאהא בע"מ
שיש דיין

ירין
יואב
שמעון סבג
נועם

050-4621660
058-5347797
050-4364722
052-8407840
050-20204350

זכרון יעקב
גבעת נילי

בית שאן
עפולה

04-9968942
עבודות צבע
04-6293126

04-6480881

04-6480881
077-7653315

077-5060726
04-6596665
04-7702367

077-5060726
04-6596665
04-7702366

זכרון יעקב
yairswisa@gmail.com
בית שאן
עפולה  -ח"פ /ת"ז 057450645
yairswisa@gmail.com
כפר גדעון  ,17מיקוד 19310

077-4323803

04-6293126

זכרון יעקב

04-6404858
04-6464799

04-6080787

04-6595921

04-6590669

04-6480881
04-6596665

אליהו שלום ובניו
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
שובל שמי יזמות ובנייה
השוקדים הנדסה

מחמוד טאטיר
שובל
ירון

גדי / 050-5394607 -
אופיר050-7565292 -
050-2121965
050-3311026
052-6845858

דויטש טכנולגיות דשא ויבוא בע"מ

שלמה

054-2400381

077-5100841

זוקו שיווק והפצה בע":מ

אבישי

050-5630820

04-8787445

טרקטורים בע"מ
פ.ק אלקטרה גנרטורים
סופר סאונד הפקות ומופעים  1990בע"מ

פנינה ברטוב
חני יוסף
מוטי שלמה

050-7582500
054-5212276
052-3289148/78

04-8787443
03-9720504
09-8353373

גרין
ג'נרל תעשיות
קטר פילר
קרוץ גנרטורים

054-5286242
שי
אתי
צביקה  /זהר

04-9543535
09-8620304
03-5571444/2
077-5015400

עפולה
ח"פ 511204901
רח' בני עקיבא  18ב' עפולה

6526948

04--6965151
04-6555263
04-6590926 / 046405119
04-6464799
077-4323803
04-6380749

050-4507700

04-6480881
04-6060129
08-8580279

maorl@bdo.co.il; keren-orl@bdo.co.il

ח"פ 513622233

077-4323803

אלי
חיים

03-6241298
יעוץ רכש ומכרזים
03-6382539
בניית פרגולות
04-6293126
08-9327186
04-6380749
;

בני ברק

04-6484212
עבודות שיש
04-6480881
04-6596665
077-7653315
04-6965252
04-6462788 / 04-6083254
04-6402428
04-6080787
04-6293126
04-6380749
מריצות ממונעות
077-5100843
מוסך
04-8787417
גנרטורים
04-8754481
03-9720595
09-8351314
04-9541199

ofir@bofir.co.il

נשר
בית שאן

עפולה  -ח"פ /ת"ז 057450645

זכרון יעקב
גבעת נילי

shemi@yazamoot.co.il
michal@imsegev.co.il
hashokdim@gmail.com
ilanyfrah66@gmail.com
contact@ets-ba.co.il
Ahuvim@gmail.com
maria63@walla.com
sales@forst.co.il
betel_y@017.net.il
avodot.shiputz@gmail.com
shay0803@gmail.com
shay0803@gmail.com
saidanadeem158@gmail.com
tropigan@bezeqint.net
hazonwood@gmail.com
bonimbahazon@gmail.com
shemi@yazamoot.co.il
yairswisa@gmail.com
Ahuvim@gmail.com
noam_m3@walla.com
yairswisa@gmail.com
zionizchak@gmail.com
shimon4364@walla.com
osher167@walla.co.il
ashraf.0502199677@gmail.com
shemi@yazamoot.co.il
hataliperets@gmail.com
delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
ilanyfrah228@gmail.com
reutshedo@gmail.com
maor.sabag4@gmail.com
tammy@il.belfor.com
davidperetz18b@gmail.com
etimustaki@walla.com
haimran@barak.net.il

יעוץ כלכלי
יעוץ רכש ומכרזים
בניית פרגולות
בניית פרגולות
בניית פרגולות
בניית פרגולות
בניית פרגולות
בניית פרגולות
בניית פרגולות
פרגולות
פרגולות
פרגולות
פרגולות
פרגולות
הרכבת פרגולות ומעקות בית
התקנת פרגולות
התקנת פרגולות

עבודות גבס ותקרות אקוסטיות
עבודות גבס ותקרות אקוסטיות
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע
עבודות צבע וגבס
ציוד צביעה

Ahuvim@gmail,com
yoyogamm@gmail.com
shimon4364@walla.com
noam_m3@walla.com
Baton.tamam@gmail.com
dayanmoshe1@walla.co.il

עבודות שיש
עבודות שיש
עבודות שיש
עבודות שיש
עבודות שיש
עבודות שיש
עבודות שיש

delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
shemi@yazamoot.co.il
hashokdim@gmail.com

עבודות שיש
עבודות שיש
עבודות שיש

כוכב יאיאר

dovtsh@bezegint.net

יבוא מריצות ממונעות

קריית ביאליק

avishaya@zoko.co.il

מוסך לתיקון רכב כבד

קריית ביאליק

rachel@zoko.co.il
irisf@electra.co.il
supersound@012.net.il

מושה צרופה

sales@gryn.co.il;marketingbniya@gmail.com
shai@generkal.co.il
etil@zoko.co.il
office@zkrotz.co.il

ציוד קטרפילר +גנרטור +מדחסים
השכרת גנרטורים וציוד נלווה
גנרטורים+אומנים+מגדלי PA
גנרטור
גנרטור
גנרטור
גנרטור

אלרם
ק.א.א אנרגיה

אורנה

פרימן -נאמן משרד עורכי דין
אטיאס ושות'
פלאטל לויןבן עמי-יועצים משפטיים

קובי
סער אטיאס
עידית

072-3385499
שלוחה 1
08-9169016
052-5400991
054-221441

03-5460707
03-9191212
03-6375900

04-8724197
08-9169010
שירותים משפטים
03-5443747
03-9171212
03-6375920

ש .פרידמן

יפעת מינצר-קול

בן יעקב הדבקות והטבעות
מרפדיית העמק
עץ השדה
מרפדיית ידי זהב
טרופיגן א.נ.י הצללות וכיסויים בע"מ

אסף בן יעקב
רמי בן חמו
חיים
יוספוב מזל
קובי שמואל

054-7720142
050-7708446
050-8811486
052-8775370
052-8297911

השוקדים הנדסה
ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה

ירון
יאיר

052--6845858
054-538189

04-6380749

גבע בן דוד 054-7704277

09-7653934

09-7668717

054-7012067
052-2509591
052-6651936
054-4485482

04-6527666

04-6132385

04--6965151

04-6965252

077-5060726

077-5060726

חיפה
מושב חצב

orna@alram.co.il
office@kaa-generators.co.il

תל אביב

kobby@tniaw.co.il
office@alaw.co.il
plb@plb-law.co,

תל אביב

ifatm@friedman.co.il

04-8546701

גנרטור
גנרטור
שירותים משפטים
עורך דין
יעוץ משפטי בכל התחומים.
יעוץ בענייני מס וליטיגציה בענייני מס
לחברות ויחידים,ייצוג רשויות מקומיות
 ,ייעוץ כללי

ריפוד

גיל תייר  -אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ
פיבין בע"מ  -חי טורג'מן
עמנואל שלתיאל
תופיק טאהא בע"מ
א.מ בטיחות אלוסים

חי
עמנואל
וסים אבו ריא

053-6555955

א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
ליאם עבודות מתכת בע"מ

שי לוי

050-5208372

דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות

מחמוד טאטיר

א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
גרין פוינט
חברת גפן  -תכנון ופיתוח נופי

ח"פ 054486873
052-8983533

04-6767569
04-8582252

office@ben-yascov.com
rami59@walla.com

ריפוד
ריפוד
ריפוד
ריפוד
ריפודים לריהוטי גן

hashokdim@gmail.com
yairswisa@gmail.com

פיזור חול במתקני משחק וגינות
פיזור חול במתקני משחק וגינות
פיזור חול במתקני משחק וגינות

מושב שרונה
עפולה
tropigan@bezeqint.net

אספקת חול לגני משחק
04-6380749

גבעת נילי
yairswisa@gmail.com

ח"פ 057352460

office@gil-tayar.co.il
hayt.pivin@gmail.com
shaltielgan@gmail.com
baton_tmam@hotmail.com
was_86@hotmail.com

כפר גדעון  ,17מיקוד 19310

zionizchak@gmail.com

ח"פ 032692337

shaylevi001@gmail.com

050-2121965

04-6464799

04-6080787

delek.bilal.mahmoudt@gmail.com

אושר דנינו

052-3947423

04-7702367

04-7702366

osher167@walla.co.il

ליאורה כהן

050-6579430

08-6759505

08-6757443

greenpoint@greenpoint.co.il

יוסף בטיטו

054-5796633

yosefbatito24@gmail.com

י.א פרויקטים

ירין

050-4621660

04-6480881

04-6480881

בית שאן

Ahuvim@gmail.com

מרזבית סניף צפון

רעות

050-9282818

04-6595921

04-6590669

עפולה

reutshedo@gmail.com

א.ד מתקני משחק
גיל תייר  -אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ

שי
אושרת דיין

053-8580771
054-6709077

ח"פ 514092501

ad@adplay.co.il
OSHRAT@GIL-TAYAR.CO.IL

חול טוב

מזל

050-5588990

09-8826957

mgoodsand@gmail.com

פיזור חול במתקני משחק וגינות
פיזור חול במתקני משחק וגינות
פיזור חול במתקני משחק וגינות
פיזור חול במתקני משחק וגינות
אספקה ופיזור חול במתקני משחק
וגינות ציבריות
אספקה ופיזור חול במתקני משחק
וגינות ציבוריות
אספקה ופיזור חול במתקני משחק
וגינות ציבריות
אספקה ופיזור חול במתקני משחק
וגינות ציבריות
אספקה ופיזור חול במתקני משחק
וגינות ציבריות
אספקה ופיזור חול במתקני משחק
וגינות ציבריות
אספקה ופיזור חול במתקני משחק
וגינות ציבריות
אספקה ופיזור חול במתקני משחק
וגינות ציבריות
אספקה ופיזור חול במתקני משחק
וגינות ציבריות
אספקת חול תקני
אספקת חול תיקני
לגנ"י/לחצרות/מגרשי ספורט

הדבקת ריצוף ופרקט
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות

מחמוד טאטיר

050-2121965

04-6464799

עץ-בא פרויקטים בע"מ
נועם שיפוצים

אדר
נועם

054-6690605
052-8407840

077-3201194

א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ

אושר דנינו

052-3947423

04-7702367

04-7702366

דור המיגון  -שמעון סבג

שמעון סבג

050-4364722

04-6596665

04-6596665

י.א פרויקטים

ירון

050-4621660

04-6480881

04-6480881

ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה

יאיר

054-538189

שטיחי העמק

אבי תורג'מן

052-5380272

04-6407657

04-6407657

יוניסטרים

לידור

052-5416742

רפי שטיחים

רפי כהן

050-9909081

delek.bilal.mahmoudt@gmail.com

04-6080787

contact@ets-ba.co.il
077-7653315

עפולה  -ח"פ /ת"ז 057450645
noam_m3@walla.com
osher167@walla.co.il
shimon4364@walla.com
בית שאן

Ahuvim@gmail.com

yairswisa@gmail.com

yairswisa@gmail.com

עפולה
lidor.n@unistream.co.il

072-2597267

04-6594667

עפולה

הדבקת ריצוף  .PVC -טפטים ,שטחי
קיר ,פרקט
הדבקת ריצוף  .PVC -טפטים ,שטחי
קיר ,פרקט
הדבקת ריצוף  .PVC -טפטים ,שטחי
קיר ,פרקט
הדבקת ריצוף  .PVC -טפטים ,שטחי
קיר ,פרקט
הדבקת ריצוף  .PVC -טפטים ,שטחי
קיר ,פרקט
הדבקת ריצוף  .PVC -טפטים ,שטחי
קיר ,פרקט
הדבקת ריצוף  .PVC -טפטים ,שטחי
קיר ,פרקט
הדבקת ריצוף  .PVC -טפטים ,שטחי
קיר ,פרקט
הדבקת ריצוף  .PVC -טפטים ,שטחי
קיר ,פרקט
הדבקת ריצוף  .PVC -טפטים ,שטחי
קיר ,פרקט

פרץ מאיר
השוקדים הנדסה
חברת גפן  -תכנון ופיתוח נופי
בלפור ישראל שיקום בע"מ

פרץ מאיר
ירון
יוסף בטיטו

עמית למשרד  -נטלי אלקובי
אינובייט

תמי סלבינסקי
אילן אלקובי
קורל 054-5656636

השוקדים הנדסה

ירון

פרץ מאיר
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
מרזבית סניף צפון
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
י.א פרויקטים
אינובייט
בלפור ישראל שיקום בע"מ
אשרף מחאמיד

פרץ מאיר
אושר דנינו
רעות
מחמוד טאטיר
ירון
קורל 054-5656636
תמי סלבינסקי
אשרף

050-9200182 / 0547279424
052-6845858

04-6404858
04-6380749

hataliperets@gmail.com
04-6380749

גבעת ניל

054-5796633

hashokdim@gmail.com
yosefbatito24@gmail.com

052-3676607
052-2176716

04-6750678
09-7403034

052-6845858
050-9200182 / 0547279424
052-3947423
050-9282818
050-2121965
050-4621660

04-6380749
04-6404858
04-7702367
04-6595921
04-6464799
04-6480881
09-7403034

04-6750678
09-7403035
מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות
04-6380749

04-7702366
04-6590669
04-6080787
04-6480881
09-7403035

052-3676607
050-2199677

ח"פ 511204901

tammy@il.belfor.com
e.lan.alko.b@gmail.com
koral@innovate.co.il

גבעת נילי

hashokdim@gmail.com

עפולה
בית שאן
ח"פ 511204901

hataliperets@gmail.com
osher167@walla.co.il
reutshedo@gmail.com
delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
Ahuvim@gmail.com
koral@innovate.co.il
tammy@il.belfor.com

ashraf.0502199677@gmail.com

הדבקת ריצוף  .PVC -טפטים ,שטחי
קיר ,פרקט
הדבקת ריצוף  .PVC -טפטים ,שטחי
קיר ,פרקט
הדבקת ריצוף  ,PVC -שטחי קיר,
פרקט
הדבקת ריצוף  ,PVC -שטחי קיר,
פרקט
אספקת פרקטים והתקנה
חיפויי רצפה
מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות
מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות
מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות
מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות
מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות
מחיצות גבס ותקרות אקוסטיות
מחיצות רצפה ותקרה אקוסטית
מחיצות רצפה ותקרה אקוסטית
מחיצות רצפה ותקרה אקוסטית

רטוריקה מגדרית
רחלי לבבי אברהם
גיא יריב
קובי מחט

ruchile89@gmail.com
courses@guyariv.com
office@yeda-bamedya.com

052-5520941
1800-100-192
03-6720668

רטוריקה מגדרית
רטוריקה מגדרית
רטוריקה מגדרית

עיצוב גרפי
לטינוגרף
נוייז
פתרונות דיגיטל NG STUDIO-

פטריסיה זונשיין
אלעד לחמני
נווה

ליזרד דיזיין
אורשון Orshon -
אהד נוה
לוגו

אוראל בן דוד
נוה
ברוך דוננפלד

052-6553750
546467896
054-7942040
פבל  / 054-7831551ליז
054-6592988
050-5855950
052-4613237
052-6033781

09-9523781

דויטש טכנולגיות דשא ויבוא בע"מ
חמוגלמית בע"מ

שלמה
נווה קלי

054-2400381
052-6333979

077-5100841
072-2215000

שרון

054-4747471

גנית פארק
חברת גפן  -תכנון ופיתוח נופי
א.מ בטיחות אלוסים
מהלב-המרכז לאיכות חיים ונגישות בע"מ

יוסף בטיטו
וסים אבו ריא

09-9523741
מגרשי כדורגל
077-5100843
072-2215010
משטחי גומי

שפיים

lizard.team@gmail.com
orel@orshon.com
ohad@navedms.com
logo@shefayim.co.il

כוכבא יאיר
מושב גבעתי

dovtsh@bezegint.net
NAVA@pasHUTprok.co.il

ח"פ 511260861

ganit@ganit.co.il
yosefbatito24@gmail.com

054-4485482

ח.פ 032692337

054-2079005

מור איפרגן
יריב חזיז

חול טוב

מזל

050-5588990

אלקיים סומון כבישים בע"מ
ראם ספורט ומחנאות  2013בע"מ
אופיר כהן-עבודות גינון

בני לקיים

053-7441952

אופיר כהן

י.ג .יצור ריהו לגני ילדים בע"מ
חמוגלמית בע"מ
גרין פוינט
י.א פרויקטים

גל פז  +ידיד שחף
נווה קלי
ליאורה כהן
ירין

050-6579430
052-2311641 / 0543455253
052-6333979
050-6579430
050-4621660

קסטן תריסים
יעקב רווח
עילית אלומיניום ישראל ארה"ב בע"מ

דרור גונן

אחים סרהנגי בע"מ
קדשאי גלעד
גיל סרוסי

053-9093109

054-5796633

054-4448146

פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ

153-526553750

ת.ד  4494נצרת עלית 1753303

latinograf@gmail.com
elad@noise-ad.com
office@ngstudio.co.il

was_86@hotmail.com

mor@mehalev.com
08-9761795

08-9576635

08-8525144
02-6511123
08-6752469

08-8525146
02-6511124
08-6757443

09-7687444
072-2215000
08-6759505
04-6480881

052-8345478
052-3064324
055-5588254

08-8585831

09-7687445
072-2215010
08-6757443
04-6480881
אלומיניום וזגגות
6421673
04-6425374
08-8580279

052-8499492
052-3796740
052-3920189

04-6556778
04-6591401
04-6590908

04-6555611
04-6593219
04-9898204

6527748

inbal@paturiz.co.il
mgoodsand@gmail.com
elkayam@elkayam.co.il
info@reemsport.co.il
ofirgan@ofirgan.co.il
superetz@zahav.net.il
מושב גבעתי

superetz@zahav.net.il
NAVA@pasHUTprok.co.il
greenpoint@greenpoint.co.il
Ahuvim@gmail.com

אזור תעשיה ע .עלית 2664

kastan21@bezeqint.net
rev-y1@012.net.il
sales@forst.co.il

בית שאן

רח' עירית  16ת.ד 776 .נצרת
עלית
מושב מרחביה 19105
רח' הכשרת הישוב  10עפולה

sarhangi@zahav.net.il
kadshay@netvision.net.il

עיצוב גרפי
עיצוב גרפי
עיצוב גרפי
עיצוב גרפי
עיצוב גרפי
עיצוב גרפי
עיצוב גרפי
הקמת מגרשי כדורגל טבעיים
מגרשי כדורגל
אספקה והתקנת משטחי גומי ע''פ תקן
למתקני משחקים
אספקה והתקנת משטחי גומי ע''פ תקן
למתקני משחקים
אספקה והתקנת משטחי גומי ע''פ תקן
למתקני משחקים
אספקה והתקנת משטחי גומי ע''פ תקן
למתקני משחקים
אספקה והתקנת משטח גומי
ומילוי פתיתי גומי בדשא במגרשי
הספורט
משטחי גומי
משטחי גומי
משטחי גומי
משטחי גומי
משטחי גומי
משטחי גומי
משטחי גומי
קבלן אלומיניום
קבלן אלומיניום
קבלן אלומיניום
קבלן אלומיניום
קבלן אלומיניום
קבלן אלומיניום

גידי וחגי
נירוסול בע"מ
מתכת מעלות בע"מ
אלום העמק
אלומנט
קסטן
אבי שטרן )יועץ(
השוקדים הנדסה בע"מ
י.א פרויקטים
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
דור המיגון  -שמעון סבג
א.בי.אל .בנייה וגגות בע"מ
אהוד משה
לוסיה גלאס
בבילה יעקב

חגי 050-3833398

בני 050-5217404
אמיר050-5269272-
אילן0546242471 -

04-6592980

04-6425427

03-5506069
04-9979846

03-5590187
04-9975024
6402571
6404438

רמז  7ת.ד 1007 .עפולה עלית
18950
רח' הכישור  12א.ת .חולון
58867

6404434
6527748
04-8701462
46380749
04-6480881
04-6464799
04-6596665

04-6380741
04-6480881
04-6080787
04-6596665

עבודות שיפוצים בבניין
04-6380741
04-9968942
04-7702366
04-6596665
04-6080787
077-5060726

כפר גדעון  ,17מיקוד 19310

04-6404858
04-6480881

04-6480881

בית שאן

04-6595921

04-6590669

עפולה
ח"פ 511204901

ירון ארביב
ירין
מחמוד טאטיר
שמעון סבג
חנן
אהוד
אהרון מנהל 050-8688939

052-2417951
052-6845858
050-4621660
050-2121965
050-4364722
054-4299298
054-7344342
דיאנה 054-9755715
052-2691113

השוקדים הנדסה בע"מ

ירין ארביב

052-6845858

04-6380749

עדי חזון בע"מ
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
דור המיגון  -שמעון סבג
דלק בלאל נצרת בע"מ לעב' הנדסה ובנאיות
א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

אושר דנינו
שמעון סבג
מחמוד טאטיר
ציון יצחק

פרץ מאיר
י.א פרויקטים
אשרף מחאמיד
אילן יפרח
מרזבית סניף צפון
בלפור ישראל שיקום בע"מ
אבי סבג

פרץ מאיר
ירין
אשרף
אילן
רעות
תמי סלבינסקי
אבי

050-4788101
052-3947423
050-4364722
050-2121965
053-6555955
050-9200182 / 0547279424
050-4621660
050-2199677
050-5254958
050-9282818
052-3676607
050-7469260

04-9966483
04-7702367
04-6596665
04-6464799
077-5060726

שעשועים וספורט
עולם הספורט
אורבניקס -פתרונות ספורטיבים
גילגל מתקני משחק
אורן מתקני משחק

דודי קולנגי  /יונית
08-9328855

054-5843216
052-3332633זאבדב054-5507393 -
אבנר 057-5580770
אורן 050-5267294

גנית פארק

שרון

054-4747471

מושב גבעת נילי
בית שאן

ח"פ 513622233
מושב אביטל

מושב גבעת נילי

hagaikoo@gmail.com
nirsol@walla.co.il
mtlwork@actcom.net.il
alum-net@bezeqint.net
kastan21@bezeqint.net
avi_str@bezeqint.net
hashokdim@gmail.com
Ahuvim@gmail.com
delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
shimon4364@walla.com
betel_y@017.net.il
ehudmoshe11@gmail.com
diana@lucia-glass.co.il
מסירה ידנית

קבלן אלומיניום
קבלן אלומיניום
קבלן אלומיניום
קבלן אלומיניום
קבלן אלומיניום
קבלן אלומיניום
קבלן אלומיניום
אלומיניום וזגגות
אלומיניום וזגגות
אלומיניום וזגגות
עבודות אלומיניום וזגגות
זגגות
זגגות
זגגות
זגגות

Hashaokidm@gmail.com
עבודות שיפוצים בבניין
 hazonwood@gmail.com;bonimbahazon@gmail.עבודות שיפוצים בבניין
com
osher167@walla.co.il
עבודות שיפוצים בבניין
shimon4364@walla.com
עבודות שיפוצים בבניין
delek.bilal.mahmoudt@gmail.com
עבודות שיפוצים בבניין
zionizchak@gmail.com
עבודות שיפוצים בבניין
עבודות שיפוצים בבניין
hataliperets@gmail.com
Ahuvim@gmail.com
עבודות שיפוצים בבניין
ashraf.0502199677@gmail.com
עבודות שיפוצים בבניין
ilanyfrah66@gmail.com
עבודות שיפוצים בבניין
reutshedo@gmail.com
עבודות שיפוצים בבניין
tammy@il.belfor.com
עבודות שיפוצים בבניין
maor.sabag4@gmail.com
עבודות שיפוצים בבניין

מתקני כושר

חברת גפן  -תכנון ופיתוח נופי

08-6717666
08-9327779
09-7404338
09-9741880
טלפקס 04-6782341

;sales1@playground.co.il
yonit@playground.co.il
sport@sportworld.co.il
dov@urbanix.co
gilgal22@gmail.com
m0505267294@gmail.com

08-6717188
153-50818-6909
09-7404336
09-9741881

ח"פ 511260861

ganit@ganit.co.il
yosefbatito24@gmail.com

054-5796633
יוסף בטיטו
was_86@hotmail.com
054-4485482

א.מ בטיחות אלוסים

ח.פ 032692337

וסים אבו ריא
היוצר  -סדנא לשילוט בע"מ

מוני

054-5253524

09-8811839

09-9512215

פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ

יריב חזיז

054-4448146

08-9761795

08-9576635

גרין פוינט

ליאורה כהן

050-6579430

08-6759505

08-6757443

greenpoint@greenpoint.co.il

02-6511123

02-6511124

info@reemsport.co.il

ראם ספורט ומחנאות  2013בע"מ
אופר כהן -עבודות גינון

אופיר כהן

050-6579430

פיתרוניקס

פיני ראובן

054-3260778

08-6757443
08-6752469
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה במעגל סגור
04-6595588

04-6526482

moni@hayozer.co.il
כפר -רות מודיעין ת.ד  29מיקוד
73196

inbal@paturiz.co.il

ofirgan@ofirgan.co.il

pitronix@gmail.com

מתקני כושר
מתקני כושר
מתקני כושר
מתקני כושר
מתקני כושר
אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים
ציבוריים  +התקנת ותחזוקה מתקני
משחק וריהוט לגנים ציבוריים
אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים
ציבוריים  +התקנת ותחזוקה מתקני
משחק וריהוט לגנים ציבוריים
אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים
ציבוריים  +התקנת ותחזוקה מתקני
משחק וריהוט לגנים ציבוריים
אספקה ותחזוקה למתקני משחק
וריהוט לגנים ציבוריים
אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים
ציבוריים
אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים
ציבוריים ומתקני משחק בגני ילדים
ובתי ספר
אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים
ציבוריים
אספקה והתקנת מתקני כושר בגנים
ציבוריים
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה
במעגל סגור

מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ

דרור אליהו

053-728211

03-5684002

03-6252758

droreliyahu@motorolasolutions.com

סולוג'יק טכנולוגיות בע"מ

סלע דורון

052-5557333

072-2777-777

04-6712600

doron@selogic.co.il

מוקד  007שירותי בקרה ממוחשבים בע"מ

טל

050-8870269

04-6578630

04-6566326

tal@moked007.co.il

קשר העמקים בע"מ

שושי

שמואל 050-7959392

04-6521355

04-6527522

510@deshe10.co.il

פרינטק מיכון משרדי בע"מ

יואל יעקובוב

052-7788005

03-6511406

א.א .מערכות מידע וניהול משאבים

אסף קרמר מנכ"ל

052-8376768

דידי מערכות ופיקוח

כפיר דידי

050-2440220

או מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ

דוד רחמים

052-7500236

1-700-706-963

י.א פרויקטים

ירון

050-4621660

04-6480881

מורד פינוי פסולת
י.א פרויקטים
יהונתן אלפסי הסדרי בטיחות וסימון כבישים
שי לוגיסטיקה בע"מ

מאיר
ירון
יהונתן אלפסי
שי יהושע

053-6766616
050-4621660
054-2614190
050-6548482

שי

054-6226661

ציון
שלומי
יוסי
אלדר חזיזה
ציון
רווה תבורי

050-4466816
052-5151480
052-4337722
052-4772121
050-5708924
052-5151480
058-6205205

פרו טרק אלקיים PRO TREK
א.א יבוא ושיווק
ענק הבטיחות בע"מ

בנימין אלקיים

052-2917538

חני

נעלי פנדה עפולה

שאול וקנין

050-7200178

נשק הצפון
דני אי  -קסריה  -גן שמואל
מ.א .רוי
אמיתי
להב
זיניוק את מיכליו
מאיר רוט בע"מ

דודי
נטלי
עופר
אלי אמיתי

03-5011280

הגר"א  14חולון

info@printec.co.il

03-5214626

03-5214626

asafkrem@netvision.net.il

02-5333193

הגפן  ,26מבשרת ציון

david@o-me.co.il

בית שאן

Ahuvim@gmail.com

kfirdidi@gmail.com

04-6480881

04-6480881
תחזוקת כבישים ומדרכות
04-9804466
04-6480881

בית שאן

התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה
במעגל סגור
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה
במעגל סגור
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה
במעגל סגור
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה
במעגל סגור
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה
במעגל סגור
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה
במעגל סגור
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה
במעגל סגור
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה
במעגל סגור
התקנה ואחזקת מערכת טלוויזיה
במעגל סגור

meirmorad2@gmail.com
Ahuvim@gmail.com
yoni1461993@gmail.com
Ahhuaug5515@gmail.com

התקנת ותחזוקת כבישים ומדרכות
התקנת ותחזוקת כבישים ומדרכות
צביעת כבישים
טיפול באספלט קר בורות בכביש

info@oferavnir.co.il
topgunbike@gmail.com
info@heshemoto.co.il
motofun12@gmail.com
zion.freeride@gmail.com
a.shlomiok@gmail.com
galia@avivmotor.co.il
Eldar2828@gmail.com
office.freeride@gmail.com
r_tavori@oferavnir.co.il

רכישת קטנועים
רכישת קטנועים
רכישת קטנועים
רכישת קטנועים
רכישת קטנועים
רכישת קטנועים
רכישת קטנועים
רכישת קטנועים
רכישת קטנועים
רכישת טרקטור

רכישת קטנועים
עופר אבניר
טופגן אופנועים
אישימוטו
מוטופאן
מטרו מוטורס
סוכנויות A.S
אביב סוכנויות
אר מוטור
פרי רייד מטרו מוטור עפולה
עופר אבניר חברה לרכב בע"מ

ענק הבטיחות בע"מ
אי.קיו.איי התרעה בע"מ EQI
רשף מיקוד חוץ בע"מ
ביפר
א.ג.מ דן בע"מ agm
מרעום דולפין בע"מ

04-6721070
03-5158747
04-8723163
02-5906222
08-9330799

מטווחים ומכירת נשק
04-8491164
053-9556666
08-9330804

protrek12@gmail.com
info@EE911.co.il
oc@cilgroup.co.il
vaknin77@gmail.com
northarm@netvision.net.il
danihischool@gmail.com
oferp123@gmail.com
amitay.tcb@gmail.com
info@lhbltd.com
בפקס
elad@meirroth.co.il

04-6573369

052-4863487
050-5269955
03-6338431
04-8675316
03-9527063

052-2917538

יובל
ליאם שלוחה 112
רונן שפירא
עומר

04-6712251

04-6424002

04-6573573
04-6360017

אבי
אלעד

PRO TREK

*8588
03-6090401
03-5186666
04-6723005
04-6229988
04-6400855

03-6090402

050-6112220

04-8723163

08-9330799
03-5408632
שלוחה 03-5598222/
112
03-6100009
09-8348288
04-6400797

04-8516569
03-9526981
יבוא שיווק והתקנת מערכות ביטחון

niran97@zahav.net.il

04-8491164
ציוד ביטחון למוסדות
08-9330804
רמת גן
חולון
09-796196
077-3500376
צביעת אלמנטים בעיר

oc@cilgroup.co.il
youval@eqi.co.il
liemb@rsf.co.il
ronens@beeper.co.il
eldad@agm-dan.com
info@idfpro.com

אילן יפרח

אילן

050-5254958

ilanyfrah66@gmail.com

יואב שור כהן

יואב

058-5347797

yoyogamm@gmail.com

פוליש הנוצץ

גור מזרחי

050-5408460

עפולה

ormiz299@gmail.com

ציוד לעבודת פקחי שיטור עירוני
ציוד לעבודת פקחי שיטור עירוני
ציוד לעבודת פקחי שיטור עירוני
ציוד לעבודת פקחי שיטור עירוני  -נעלי
עבודה
מטווח נשק  -ציוד לעבודת פקחי שיטור
עירוני
מטווח נשק
מטווח נשק
מכירת נשק
מכירת נשק
מכירת נשק
מכירת נשק
יבוא שיווק והתקנת מערכות ביטחון
ובטיחות
בטיחות,ביטחון,ציוד לשעת
חירום,טלפוניה וקשר
ציוד ביטחון למוסדות
ציוד ביטחון למוסדות
ציוד ביטחון למוסדות
ציוד ביטחון לשעת חירום
ציוד ביטחון לשעת חירום
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר

איתי אטדגי מתכות
הכוורת בע"מ

052-5554270
יוסי

itzikalfa68@gmail.com

074-7671290

08-9150700

08-9150701

tzafon@hakaveret.co.il

050-20204350

04--6965151

04-6965252

yoav_7171@wallh.co.il

א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ

ציון יצחק

053-6555955

077-5060726

077-5060726

ס.י .מעוז אחזקה ניקיון ושירותים בע"מ

תמי פריד

054-9341715

747069671

מרזבית סניף צפון

רעות

050-9282818

04-6595921

עדנאן תחנת דלק אמיתי
אמיר שטיפת רכבים
חגי שטיפת רכבים
שטיפה ואביזרי לין  -תחנת דלק יוקלר
יעד ניהול תחנות דלק
שי לוגיסטיקה בע"מ

עדנאן
אמיר
חגי
אגברייה עלה
שי יהושע

053-5263488
052-3491438
054-7790167
052-6397610
052-7430390
050-6548482

04-6420483

מכללת נצרת
מכללת תעשיות בית אל
מכללת עתיד

ראובן
שרי
משי סלמה

054-9981322

דונטלו אמצעי קד"מ בע"מ
מרום אפ.ג'י.פי בע"מ

סמואל

052-3000100

אבי מנופים
הרצנו מנופים בע"מ
אמיר מנופים ובמות הרמה
אמיר הנדסה וסחר

אופיר
לירון
רוית
איציק

050-8080503
052-2777156
052-2462557

סאונד מסאג'
קרן פיזיק
תוף תוף

טל בלובר
קרן פיזיק
סער קלמפרר
חווה לוי
ניר גולדברג

050-8568503
052-8941511
052-3247112
052-2730582
054-4444042

בים בם בום
תאטרון האור

אורנה
יוסי וייס

מעברים
רונית בלום טיפול רגשי פסיכותרפיה
אייל סומך פסיכותרפיסט טיפול ייעוץ והדרכה

עדי

תופיק טאהא בע"מ

04-6421043

ביטון שלום שרותי ניקיון בלחץ

כפר גדעון  ,17מיקוד 19310

zionizchak@gmail.com

עפולה

ety2633839@bezeqint.net
tami@maoz-group.co.il;maooztami@hotmail.com

04-6590669
שטיפת רכבים

עפולה

yosieizon@gmail.com
יבוא לקחת פיזית
hagay280979@gmail.com
לשלוח בפקס
yaad.afula@gmail.com
Ahhuaug5515@gmail.com

04-6255901
04-6427658

04-6085100
073-2318297/6
*9088
03-9075800
09-7631800

מכללות
04-6569077

פודיום נואמים
03-9075801
09-7681800
במות הרמה

03-9191969
03-9222750
073-2411112

reutshedo@gmail.com

נצרת עלית
צומת קציר  /שקד

reuven@nitc.co.il
tc@bemstc.com
ramit@atid.org.il

מושב מזור

donatelo@donatelo.co.il
info@marom.co.il

שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר
שטיפה וצביעת אלמנטים ברחבי העיר

שטיפת רכבים
שטיפת רכבים
שטיפת רכבים
שטיפת רכבים
שטיפת רכבים
שטיפה בלחץ גרניק
מכללה
מכללה
מכללה
בניית פודיום נואמים
בניית פודיום נואמים

offir@avi-cranes.co.il
hertzanu4@gmail.com
ravit@amir.co.il
vered@amir.co.il

במות הרמה
במות הרמה
במות הרמה
במות הרמה

bluversm@gmail.com
tof.lev@gmail.com
sarklemp@gmail.com
hl@havalevi.com
nirgogogo@gmail.com

סדנת מתופפים
סדנת מתופפים
סדנת מתופפים
סדנה מוזיקלית
סדנה מוזיקלית

orna@bimbambom.co.il
yossi.thaor@gmail.com

הצגות ילדים
הצגות ילדים

סדנת מתופפים

נורית חוש
גלית מיזן

04-9895030
052-4713744
054-6354832

03-9387165
077-2002068

04-9895035

סדנאות בריאות הנפש
קיבוץ רמות מנשה

03-5354832

052-6130344
054-8111941

גל תקשורת  -אסטרטגיה ויחסי ציבור
ליכט ירון יצחק

077-5270487

hoosh37@gmail.com
galit272@gmail.com

08-9233232
ליכט ירון

08-9233232

052-3850389

איי טים A-team -

adi@mavarim.co.il
ronitblum112@gmail.com
eyalsom67@gmail.com

gal.office@galmomc.com
afulanow@gimal.com

077-275-8800

גלאי תקשורת

03-6135284

פאר & לוין תקשורת

03-6099956

info@ateam-israel.com
03-6135279

galai@galaipr.com
info@plpr.co.il

אורנה פרי

03-6188102

03-6191390

orna@ornaperi.co.il

03-6081525

03-6081519

office@rcspr.co.il
giddi@mesh.co.il

רימון כהן ושות'
מאש בעלים בע"מ

גדעון כלימיאן

054-5539539

אינדקס העמק והגליל

איתי

050-8844488

04-6081608

index@index-news.co.il;itai@index-news.co.il

סדנת בריאות וספורט
הדרכה בנושא פגיעות מיניות
הדרכה בנושא פגיעות מיניות
סדנת העצמה תעסוקתית
סדנת העצמה תעסוקתית
תקשורת ,יחסי ציבור ופרסום ברשתות
החברתיות
תקשורת ,יחסי ציבור ופרסום ברשתות
החברתיות
תקשורת ,יחסי ציבור ופרסום ברשתות
החברתיות
תקשורת ,יחסי ציבור ופרסום ברשתות
החברתיות
תקשורת ,יחסי ציבור ופרסום ברשתות
החברתיות
תקשורת ,יחסי ציבור ופרסום ברשתות
החברתיות
תקשורת ,יחסי ציבור ופרסום ברשתות
החברתיות
פרסום בתקשורת
פרסום בעיתונות הרוסית

עיתון ברוסית
עיתון אפוכה
קליק אחד לקניה
עיתון שלנו

ולדי

054-6447705

נורית חוש ואורלי אביטן
טלי שפריר
יניב אדרי

נורית חוש ואורלי אביטן
טלי שפריר
יניב אדרי

052-6130344
054-5313331
050-6558149

אלי ערוץ
נשר בטיחות ויעוץ עסקי
עומרי גיזום
מלכה בטיחות
המוסד לבטיחות ולגיהוט
ענק הבטיחות
הרצנו מנופים בע"מ

אלי ערוץ
באורמן יגאל
עומרי לסרי
יעקב מלכה
סמי סעדי
חני
לירון
אלעד מנהל אזור צפון -050
9120922

050-5237164
052-7008244
050-5681400
054-5766837

segodnja1@gmail.com
epoha10@gmail.com
kirarr@walla.com
24vladi@gmail.com

פרסום בעיתונות הרוסית
פרסום בעיתונות הרוסית
פרסום בעיתונות הרוסית
פרסום בעיתונות הרוסית

Hoosh37@gmail.com
tali@talishafrir.tv
edri.yaniv@gmail.com

מרצים בנושא תעסוקה
מרצים בנושא תעסוקה
מרצים בנושא תעסוקה

arutzjd@012.net.il
igalbawer@013.net
omrigizum@gmail.com
malka_y@clalit.org.il
Haifa@osh.org.il
oc@cilgroup.co.il
hertzanu4@gmail.com

בטיחות הסמכה לעבודה בגובה
בטיחות הסמכה לעבודה בגובה
בטיחות הסמכה לעבודה בגובה
בטיחות הסמכה לעבודה בגובה
בטיחות הסמכה לעבודה בגובה
אביזרים לעבודה בגובה
אביזרים לעבודה בגובה
אביזרים לעבודה בגובה

מרצים בנושא תעסוקה

עבודה בגובה

052-2777156
08-9394104

04-6460420
074-7044442
י04-8218890
08-9330799
03-9191969
1700700889
09--7440730
03-9299125

דקר
ורטל אף.סי.אם
דאמידה

שני

054-9716161

נתיב בטוח בתנועה
טופ טרפיק
ר.מ רחמני

אלון אלקיים
רמי שזר
אנואר עומרי

052-6332824
052-4707072
050-6516043

מלון גולדן קראון נצרת

קרלוס

קישוריץ שרותי קול סנטר בע"מ
טלקול
פירסט קול
ביפר

אורנה וייס
בועז

050-4044056

רונן שפירא

050-6112220

שמר בטיחות
סיסטם מעבודת מתקדמות
מכון התקנים

יוסי שמר
רמי בן דוד
יניב

052-2321144
052-4477706
052-3783972

08-9420537

ביטון משה
צמיגי סאלם עפולה
אביב סוכנויות
מרכז הצמיג
עדנאן תחנת דלק אמיתי

גיא
לימור
חיים
דניאל שמשון
עדנאן

050-5667747

04-6597474

052-4772121
050-7399240
053-5263488

04-6597427
יוסי 052-3448684

קיר שגיא רמת ישי
יורוטק טכנולוגיות בע"מ
המרכז הישראלי לטיפוס ספורטיבי
קיר טיפוס הירקון
טל אזולאי

דוד
שרון אלדמע
אופיר
דב

054-4471421
050-9080713
050-5708035
052-2462125
054-4409500

אורטל אופק
אלדמע שגיא
שירטל רש
גלית שבח
זזים בעמק
רותם זומבה
יוסי חייב

אורטל
אלדמע
שירטל
שגיא אלדמע
רותם חקוקי
יוסי

052-4034242
052-2350007
050-8092759
050-6255142
052-2350007
052-8542909
054-2013961

שרון אלדמע

050-9080713

04-6972940
072-2503718

04-6508001
03-5771818
03-9422700
03-5095509
03-6100009

04-6460420
074-7044449
04-6495463
04-8218895
08-9330804

ליאת 052-6285511
09-7440731
מעקה בטיחות
04-6972940
04-8413151

Haifa@osh.org.il

באר טוביה
בני ציון

liat@dakar.co.il
info@vertal.co.il
boi@gamida.co.il

04-6972940

alonelqayam@gmail.com
rami.shazar@gmail.com
mands.rachmani@gmail.com

מלונות
04-6016007
שירות מענה טלפוני אנושי
03-6748539
03-9422701
03-5095510

info@goldencrown.co.il
ornaw@kishurit.co.il
boaz@telekol.co.il
info@firstcall.co.il
ronens@beeper.co.il

אביזרים לעבודה בגובה
אביזרים לעבודה בגובה
מעקות בטיחות
מעקות בטיחות
מעקות בטיחות
מלון
שרות מענה טלפוני אנושי
שרות מענה טלפוני אנושי
שרות מענה טלפוני אנושי
שרות מענה טלפוני אנושי

בדיקת מתקני ספורט
153-52-2321144
08-9426738
03-6461039
צמיגים
04-6597481
04-6424002
04-6592330
04-6044460
קיר טיפוס

מייל של הבת שלו
מייל של יוסי
רמת ישי

maris@shemersafety.co.il
ramib@system-labs.co.il
yaniv_sm@sii.org.il

בדיקת מתקני ספורט ,הדרכה בגובה,
רישוי עסקים
בדיקת מתקני ספורט
בדיקת מתקני ספורט

hagitbh00@gmail.com
salmmzawe@gmail.com
galia@avivmotor.co.il
shimshond01@walla.com
yosieizon@gmail.com

צמיגים
צמיגים
צמיגים
צמיגים
צמיגים

info@geckoclimbing.co.il
info@eurotrec-group.co.il
kirtipus@gmail.com
dov@yaniv.com
info@alpinestyle.co.il

קיר טיפס
קיר טיפס
קיר טיפס
קיר טיפס
קיר טיפס

פעילות זומבה

גריזלי בת חפר
יורוטק טכנולוגיות בע"מ
גריזלי פתח תקוה

ortalofek1@gmail.com
zumbabaemek@gmail.com
shirtal20@gmail.com
g020974t@gmail.com
zumbabaemek@gmail.com
rotem1202@gmail.com
garzen37@gmail.com
grizzlynwg@gmail.com
info@eurotrec-group.co.il
grizzlypt@gmail.com

09-9623242
03-9739714
0538-908084, 0538902081
072-2500-405
054-2273339

בלקפיט  -עכו
טו ג'אמפ  -חדרה
נינג'ה תל אביב

info@blackfit.co.il
2jumpn@gmail.com
info@ningatlv.co.il

פעילות כושר  /זומבה
פעילות כושר  /זומבה
פעילות כושר  /זומבה
פעילות כושר  /זומבה
פעילות כושר  /זומבה
פעילות כושר  /זומבה
פעילות כושר  /זומבה
פעילות נינג'ה
פעילות נינג'ה
פעילות נינג'ה
פעילות נינג'ה
פעילות נינג'ה
פעילות נינג'ה

קורס מימד
או.קי  O.Kפסיכומטרי
איזו אווי הדרך ללמוד E.Z - WAY

בוריס )בר( גייל
עו"ד אהוד צנטלר מנכ"ל

054-4307504
054-2222229

03-5621561
1700707070

03-6096042

קמפוס ת"א
ת"א

bar@iok.co.il
ehud@ezway.co.il

קורס מימד
קורס מימד

מכון נועם

אמקו  -ים
גל מרין
עילית אלומיניום ישראל ארה"ב בע"מ
סמיר א.עואד
אחים פבר בע"מ

איריס משולם

רועי
דרור גונן

03-5377361

052-5844103
055-5588254

04-8670086
1800301166
04-8470509
08-8585831
04-6014810

03-5375677
מבנה יביל
04-8671632
04-8470505
08-8580279

ת.ד 676 .חיפה 31096
ת.ד 10215 .חיפה 26111
sales@forst.co.il

02-9400340

רולן
ש.פרוייקטים

יוסי שלי

אחים ארוסי
היחידה לאחזקה בע"מ
קפנדריא -בניה מתקדמת
ד.ס הרכבות בע"מ
תהל מבנים ומכולות

תהל

כהן הדברות
מרזבית
האחים סלטי
ישרא מרין
רכסים
הארגז

רעות שדו
עדנאן
אלברט
חיים
רחל

ענק הבטיחות בע"מ

ספיר

04-8729874-5-6

054-2518770
יהורם כהן 050-2060700
בעלים
050-9282818
052-3734252
052-6999703
055-6655665
052-7799551

03-9300774
03-6227888
04-6180293
04-6373333
08-6917771

04-6595921
04-6567310
1800260160
03-7442262
08-6531801

אחים פבר

אלי

052-2798520

שערים  /מנופי אבי
מנופי סמיר א'
הרצנו מנופים בע"מ
אמיר -מנופים ובמות הרמה
הרצנו מנופים בע"מ
אבי מנופים
מחפרון העמקים
יוסי בניה קלה

שיר-אל
סמיר
לירון
רוית
לירון
אופיר
אילן כהן
יוסי

יעקב ניר 050-6540333
052-8614217
052-2777156
052-2777156
050-8080503
050-5216863
053-9233432

03-6545000
04-6014810
03-9191969
03-9222750
03-9191969
03-5572211

שמעון ברנשטיין

050-7957487

03-7913333

חיים 052-2664151

04-9893343
04-8491815

אהרון את פוקס תעשיות פח בע"מ
קנואתי גמאל

04-8491639

03-9341139
03-9792637
04-6180293
04-6371199

04-6590669
04-6454268
08-8529051
03-7442242

חלודה תעשיה  93א' ת.ד254 .
חיפה 31002
רח' גזית  5אז"ת סגולה פתח
תקווה
גיל בן דוד 050-9488275

אז"ת אשדוד ת.ד 801

08-9330799
02-9400340

מ.ס .מצג סחר ) (1990בע"מ

irisaberman@machon-noam.co.il

תיקון כל
יואב שור כהן
אמנון הדברות
א.א .אושר חומרי בנין ואספקה טכנית בע"מ
עמית הדברות
חורש פתרונות
שדות א.ו.ר .הדברה
אלי כהן הדברות בע"מ
שמוליק הדברות
עומר הדברה חדרה
עמיר הדברות
אמה פתרונות הדברה
אביר הדברות
ג'וק בראש  -הדברה נכונה אלעד אור
אלגו השקייה בע"מ
חברת גפן  -תכנון ופיתוח נופי

מומי אריה
יואב
איתי
אושר דנינו
עמית

052-4570388
058-5347797
050-5343111
052-3947423

ענבל לינקובסקי
עמית
שמוליק
עודד
רפי
אושר בן מוחה
פיני
אלעד אורי
עודד
יוסף בטיטו

050-8292082
050-8686051
058-4466565
052-4265510
050-5571542
052-6228589
050-5388132
054-4603208
052-4265510
054-5796633

אובנטו

לירז לוי

052-7549865

הצעד הירוק

נדב גופר

052-3338115

החברה להגנת הטבע

גיתית

דב 052-3689682

pazit@rolan.co.il
Yosi3985@gmail.com
liora@arussi.co.il
office@tal-caravan.com
gil@kapandrianet.com
ds@ds-ltd.co.il
tahel.mivnim@gmail.com
ayadir2013@gmail.com;hazmanot@ay-adir.co.il
reutshedo@gmail.com
salti@012.net.il
albert.serruya@isramarin.com
354505@gmail.com
rachelw@haargaz.co.il
sapir@cilgroup.co.il

02-9400342
מנוף להובלת מבנה יביל
03-6339988
04-6084317

faberltd100@gmail.com

נצרת

מגרסות נייר
03-7913322
תיקון מרזבים
04-9890417
04-8491815
הדברת בעלי כנף

1800361111
04-7702367
04-6070391
08-8692752
1700500292
03-6121212

04-6708884
03-6129785

04-6325286
04-6596571

04-6597447

053-7360405
לימור 04-9111442

sales@emco.co.il
david.lavi@galmarine.co.il
sales@forst.co.il
Awad.samir1977@gmail.com
faberltd100@gmail.com

04-7702366
04-6537428

153-29914259

''info@shearim.co.il
בפקס
hertzanu4@gmail.com
ravit@amir.co.il
hertzanu4@gmail.com
offir@avi-cranes.co.il
elan770@walla.com
Yosi3985@gmail.com

קורס מימד
מבנה יביל
מבנה יביל
מבנה יביל
מבנה יביל
מבנה יביל
מבנה יביל
מבנה יביל
מבנה יביל
מבנה יביל
מבנה יביל
מבנה יביל ומכולות
מבנה יביל ומכולות
מכולות  -מבנה יביל
מכולות מבנה יביל
מבנה יביל נייד קיוסק
מבנה יביל נייד קיוסק
מבנה יביל נייד קיוסק
מבנה יביל נייד קיוסק
מבנה יביל  +ביתני שמירה  +עמדות
אבטחה
מבנה יביל  +ביתני שמירה  +תחנות
הסעות  +גני ילדים
מנוף להובלת מבנה יביל
מנוף להובלת מבנה יביל
מנוף להובלת מבנה יביל
מנוף ,פיגומים ובמות הרמה
מנוף ,פיגומים ובמות הרמה
מנוף ,פיגומים ובמות הרמה
הובלת מבנה יביל
הובלת מבנה יביל

shimon@mazag.co.il

מגרסות נייר

aharonfux@012.net.il
mo3ad-irshed@hotmail.com

תיקון מרזבים
תיקון מרזבים

momiryee@gmail.com
yoyogamm@gmail.com
itai@hadbarot.co.il
osher167@walla.co.il
בית השיטה
yuval@horesh.co.il;tomer@horesh.co.il
inbal@sadotltd.co.il
amit@cohen-hadbarot.com
sbenhamo1958@gmail.com
oded@omer-gard.co.il
rafid@amir-agricul.co.il
Osherbenmoha2021@gmail.com
Abir.adbarot@gmail.com
eladuri81@gmail.com
limor@elgo.co.il
yosefbatito24@gmail.com

הדברות הרחקת בעלי כנף
הדברות הרחקת בעלי כנף
הדברות הרחקת בעלי כנף
הדברות הרחקת בעלי כנף
הדברות הרחקת בעלי כנף
הדברות הרחקת בעלי כנף
הדברות הרחקת בעלי כנף
הדברות הרחקת בעלי כנף
הדברות הרחקת בעלי כנף
הדברות
הדברות
הדברות
הדברות
שרותי הדברה ותחזוקה
חומרי הדברה
ריסוס עשבייה

הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה
liraz1969@gmail.com
noa@greenstep.co.il
nadav@greenstep.co.il
03-6388688

gitit@spni.org.il

הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה

האגודה לבריאות הציבור

יהודה כהן

yehuda@aguda.co.il

153-26727765

Ecoknowledge

אשר וטורי

052-2508345

amosvat@gmail.com

הרשת הירוקה

עינב קפלן מרדכי

052-8586339

einavk@reshet-yeruka.net

חלום חדש

רוזנר גונן

054-2172999

contact.newdream@gmail.com

הדב הירוק
שחל בטיחות

גיא
יעקב עזרא

050-9079086
052-6181606

077-5230287

ענת 054-5676407

03-6337119
050-5845233

guy@greenbear.co.il
jacob-s@013net.net

הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה
הדרכה וליווי קול קורא איכות הסביבה
איכות הסביבה וחומ"ס

ניקיון קולטני ניקוז
סארפ אוניקס
זוהר בנייה ושיפוצים
א.א .מערכות מידע וניהול משאבים
י.י שאיבות
עבד שלבי
מחפרון העמקים
יהודה לוי

אסף קרמר מנכ"ל

052-8376768

050-5216863

ארזים
ניסים לולו
מארו
אוסמה פארח

052-2660625

צהל מורד
אילן מורד
שמעון חיון
הבלאגן של עידן

עידן

052-4080331
053-5221256
052-6500682
054-7260383

050-5446314

ש.צ .שאלתיאל צברי  -בטיחות בע"מ

שאלתיאל צברי

054-2251191

04-9846515

054-7774106
054-5685198

6042424
077-5573970
6400243
153-524-717177
6532178

09-9588808
רפי יפמן 050-5272468

בודק מתקני משחק
04-9846111
סוקרי סיכונים רעידות אדמה
04-8295697
04-6291726
03-9412150

04-6070434
04-6547798

שאדי רפיק אגבאריה

050-8383571
תומר אלחדיף 0545597115

36355742

36352837

שאדי אגבאריה
דאטום מהנדסים בע"מ
קורן-גואטה  -ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
WDI

שאדי רפיק אגבאריה
עיאובה סלימאן
ארז קירזנר
אילן וייס

050-8383571
052-8899777
052-6665495
052-6711088

04-6419957
03-6292010
054-9412911

03-6292019
09-8641332

אד-בר יועצים בע"מ
בונה טל מהנדסים

טלי אדרי
אריה טל

054-5659223
052-7079505

04-6732389

04-6731392

050-5959669
052-5809778

04-6488885
04-8407272- 049127225

04-6070365
04-8494994 - 153504044550

בועז ויטמן ניהול פרוייקטים ופיקוח בניה בע"מ
מעוף משאבי אנוש
אדר הנדסה )ע.א( ניהול בינוי ותשתיות בע"מ

בני גז
עמית אדר

054-4668152

זיגזג
רונן זלצמן
חד וזריז
נבו
ברנש שליחויות

משה
רונן
שלומי
נבו
בני

053-2410900
050-6670060
053-7851461
052-3825563

agshadi@gmail.com
datum@datum-eng.com
erezk@k-g-eng.com
office@wdi.co.il

ח"פ 514103621

שלוחה 03-7522334 2

tali@adbar.co.il
arie@boneh-tal.com
boaz@boazvitman.co.il

טירת הכרמל

077-5416337
04-8491818
הסברה

SHEALTI@netvision.net.il

בודק שגרתי של מתקני משחק

rafael@rafael-manoff.co.il
yoavzv@orange.net.il
st_eng@netvision.net.il
moti@argamaneng.co.il
ranipj10@gmail.com
Ilanistaharov@gmail.com
agshadi@gmail.com
Tomere.eng@gmail.com

04-6451006

שליחויות
077-9592266

להתקשר יגיע לקחת
להתקשר יגיע לקחת
balagan_idan@walla.com

הפעלת דוכני רוכלות
הפעלת דוכני רוכלות
הפעלת דוכני רוכלות
הפעלת דוכני רוכלות

klar@technion.ac.il
yossi@geo-water.com
geotec@geotec.co.il
israel@gya-eng.com
office@david-david.co.il

09-9555972
ניהול פרוייקטים ופיקוח בנייה
04-9535952

04-9535951
054-4265800
077-345-1006
050-6779866
052-3021006
053-6782808

סטאס 04-6991661

ת.ד 2894 .עפולה 18127

ניקיון קולטני ניקוז
ניקיון קולטני ניקוז
ניקיון קולטני ניקוז
ניקיון קולטני ניקוז
ניקיון קולטני ניקוז
ניקיון קולטני ניקוז
 z547774107@gmail.com;yuval1882@GMAIL.Cניקיון קולטני ניקוז
OM
niz.lou@gmail.com
מערכות ניקוז
maro_eng@netvision.net.il
מערכות ניקוז
sf_osamaf@bezeqint.net
מערכות ניקוז

04-6427690

050-7499998
052-3986297
03-9516770

יגאל 052-6450318
מוטי אלקובי

ישוב קהילתי גן נר ד.נ .גלבוע

077-8350015
04-8699578
04-6021943

אסף קלר )הבן של ישראל(
יוסי בר
גיאוטק
ישראל קיסר -ג.י.א
דוד דוד
רפאל מנוף בע"מ
חיים זבולון
טליסמן הנדסה בע"מ
ארגמן מ.א.י  2014בע"מ
רני ניהול פרויקטים בנייה
אילן איסטכרוב  -אא יזמים אדריכלים ומהנדסים
שאדי אגבאריה
אבני דרזניק מירון בע"מ

6400239
03-5214626

אילן כהן

ענת 054-5676407
ניסים

אבא אבן  1ת.ד  12420הרצליה
פיתוח

ezrani@smile.net.il
dina924@gmail.com
asafkrem@netvision.net.il
sheevot@walla.com
abed.shalabi1@gmail.com
elan770@walla.com

ניקיון קולטני ניקוז

benig@maof-group.co.il
michal@adarpro.com
gadie@zig-zag.co.il
talgai@zahav.net.il
shlomir07@walla.co.il
nevo.s9111993@gmail.com
barnshtek@walla.co.il

סוקרי סיכוני רעידות אדמה
סוקרי סיכוני רעידות אדמה
סוקרי סיכוני רעידות אדמה
סוקרי סיכוני רעידות אדמה
סוקרי סיכוני רעידות אדמה
ניהול פרוייקטים
ניהול פרוייקטים
ניהול פרוייקטים
ניהול פרוייקטים
ניהול פרוייקטים
ניהול פרוייקטים
ניהול פרוייקטים
ניהול פרוייקטים
ניהול פרויקטים הנדסיים-תכנון
קונסטרוקציה ואדריכלות.
תכנון ,ניהול ופיקוח
ניהול פרוייקטים בהנדסה אזרחית
ניהול פרוייקטים  -בינוי תשתיות
ניהול ופיקוח פרוייקטים תחום הנדסה
אזרחית
ניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי
שירותי ניהול פרוייקטים ופיקוח בנייה
ותשתיות
גיוס כ"א וניהול פרוייקטים
פיקוח בנייה ותשתיות
שליחויות
שליחויות
שליחויות
שליחויות
שליחויות

תנועת תרבות
ארץ כרמל
מיזמים ושותפויות
תשתיות התנדבות

דניאל
יניר
מיקי רון
רמי סטויצקי

050-2029984
054-3055347
050-6402640
054-5208709

04-9541490

אופטיקה
04-6404781
04-6596001
04-6594557

הלפרין
אופטיקה סגל
אופטיקה בק
לוטם
כוות יועצים
תנופה
אמן
פוייסיס

יעקב חדד
גידי פייטין
חגי דפנה
ענת זלמן גורן
חיים אמסל

052-8692435
050-3221192
054-6979117
052-3691195
03-5537081

ראשית הבנייה  -יאיר סוויסה
עץ-בא פרויקטים בע"מ
וקנין רונן
דאקו דור  deco doorדלתות
מטבחי יוקרה
נועם דלתות
אלמוג מקלחונים
קסטן
קרן זכוכית

יאיר
אדר
רונן

054-538189
054-6690605
050-5720000
050-3888138
050-6650050
076-8609834
058-4022888

daniel.h.tarbut@gmail.com
etz@eretzcarmel.org
avnermiki@gmail.com
rami@b4c.co.il
customer@optica-halperin.com
segaloptica@gmail.com
opticab@walla.com

עפולה
עפולה
יועצי פיתוח מצויינות ארגונית

yakovh@lotem.co.il
gidi@kvrt.org.il
hagai@tnufa_y.co.il
zanat@Amanet.co.il
jaime@poiesys.co.il

הסברה
הסברה
הדרכה למתנדבים
הדרכה למתנדבים
אופטיקה בדיקת ראייה משקפיים
אופטיקה בדיקת ראייה משקפיים
אופטיקה בדיקת ראייה משקפיים
יועצי פיתוח מצויינות אירגונית
יועצי פיתוח מצויינות אירגונית
יועצי פיתוח מצויינות אירגונית
יועצי פיתוח מצויינות אירגונית
יועצי פיתוח מצויינות אירגונית

דלתות

אריק לוי
רועי
ניסן
חגי  /אבי

yairswisa@gmail.com
077-3201194
עפולה
04-6797813
04-6997584

04-6527748
072-2222288

yairswisa@gmail.com
דלתות פנים  -פירוק והרכבה
contact@ets-ba.co.il
דלתות פנים  -פירוק והרכבה
solicohen2@gmail.com
דלתות פנים  -פירוק והרכבה
decodoor123@gmail.com
דלתות פנים  -פירוק והרכבה
yokra.kit@gmail.com
דלתות פנים  -פירוק והרכבה
bsrp91241@gmail.com
דלת זכוכית
almog.showers@gmail.com
דלת זכוכית
kastan21@bezeqint.net
דלת זכוכית
sales@kerenglass.com / sales@ambatyashir.comדלת זכוכית

יעוץ כבישים
רול" הנדסה דרכים ותחבורה"
אוסאמה חטיב הנדסה בע"מ
אמי  -מהנדסים יועצים בע"מ
אפלבאום דויד
ארם
בשיר עבד ראזק בע"מ
גיורא שילוני
ד.א.ל
דניאל ולין
דקר הנדסה
זאהר את נאהדה נואטחה בע"מ
זידאן מהנדסים יועצים
גדעון חיל
ח.פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ
לידי איהב
י.ט הנדסה
יואל ינון
יוגב הנדסה  -אירית יוגב
יונתן מאור
יוסף ינון
יעל הנדסה
ירון עברון הנדסה בע"מ
לנדיוז
משרד תכנון VS
סאמר זועבי
עידו מטיס
צביקה נווה
ק.ר .תכנון  -תשתיות למופרוייקטים הנדסיים  -ריטה
קראקרה פאדיה
שילוב הנדסת כבישים ותנועה
יוסי שטרק
בשיר לואי

רח' גיבורי ישראל  7ת.ד.
 8191נתניה 42504
מוסא העביר אלינו הפרטים
רח' יבנה  3ת.ד 4579 .חיפה
31045

יעוץ כבישים

050-5351335
ת.ד 2550 .נצרת דרך עפולה
16124
שד' סמאטס  12תל אביב
62009
רח' היוזמה  3טירת הכרמל

ת.ד 430 .כפר ריינה 16940
ת.ד 466 .כפר ריינה 16940

050-5337008
050-5213945
050-261511
052-6979815
052-2419334
050-5707674
050-5351020

050-2008802

רח' לינקולן  9ת"א
לא מעונינים לקבל הצעות
ת.ד 846 .אכסאל 16920
שד' ההסתדרות  177חיפה
32960
לא מעונינים לקבל הצעות
נצרת  ,16214ת.ד 8750
שד' בן גוריון  32ת.ד 8504
חיפה 31084
יפו  145א' ,חיפה ,ת.ד 9833
מיקוד 31098

04-8681111
04-8215583/4
04-9037080

04-8681112
04-8215586
9037077

ha-office@amymetom.co.il
medidot2013@gmail.com
office@aram-engineers.com

04-6573174

04-6570968

basheer@basheer.co.il

03-5444313/4
04-8559111
04-9000250
8622032
04-6454501
074-7019055

03-5444121
04-8577365
04-9000251
8622031
04-6455192
04-6082667
04-8387122

gshilony@inter.net.il
del@del.co.il
danvalin@zahav.net.il
ronen@decker.co.il
zaher@rannet.com
zidan.engineers@gmail.com
chielg@netvision.net.il

04-6552304
04-6554859

04-6560870

fahoum@kfahoum.co.il

יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים

רח' תאופיק זיאד  46ת.ד.
 50204נצרת 16101
שיכון שנלר  ,2נצרת ת.ד
 ,8479מיקוד 16462
ת.ד 6058 .חיפה 31060
ת.ד 1675 .רעות 71799
שד' מוריה  52ת.ד7203 .
חיפה 31073
רח' היוזמה  10טירת הכרמל
ת.ד 266 .רח' מורן תמרת

09-8350355
04-6470483

09-8855050
04-6470107

roznfel@zahav.net.il
osama4@bezeqint.net; office@osama.co.il

054-6512730
052-3906017
054-3040001

יעוץ כבישים
יעוץ כבישים

054-5960018
04-8622777
08-9188788

08-9151560

054-4209997
054-4330112
052-5361581

04-8361646
04-8569000
04-6041720
08-9318184
03-5615155
04-6371711
04-6457174

04-8361647
04-8569010
04-6041721
08-9318338
03-5617659
04-6371712
04-6080552

maor@maorj.co.il
yenon@yenon.co.il
roads@yael-eng.co.il
yaron_evron@yahoo.com
landuse@bezeqint.net
adolfo@vs-eng.co.il
samer@samerzoabi.com
idobinazola@gmail.com

052-2259328
052-8282084
054-4269910

04-8725001
04-9931341
טלפקס 04-6012782

04-8725002
04-9532853

mail@zvi-naveh.com
shula@k-r-eng.co.il
shareef9@netvision.net.il

077-7090750/1

077-7090752

shiluv-l@012.net.il

04-8553655
04-6313357

04-8553654
04-6311275

office@levyshtark.co.il
e_loai@hotmail.com

050-5209283
054-3200334
050-5257812
054-5818184

יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים

office.yteng@gmail.com
office@barlev-yenon.com
irit@yogeveng.co.il

יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים

נ.ר הנדסה ותכנון
דוד ילוז
טליסמן הנדסה בע"מ
נתן תומר הנדסה -אן.טי.אי .בע"מ
מיכאל שמיס
נ.ג קל-גו יעוץ קרקע וגיאוטכניקה בע"מ

רח' חרוד  7/54נצרת עילית
ניר גוטסמן

052-2475797
050-9522742

חזן הנדסת ביסוס בע"מ
דקר בנין והנדסה בע"מ

ת.ד  107נצרת 1610002
מים ביוב וניקוז )לא כבישים(

544362026
04-8203210
077-345-1006
03-6546721
04-6470982

nr.roadseng@gmail.com
hmdy@hmdy.co.il
tsn.arthur@gmail.com
nte@nte.co.il /amir@nte.co.il
mshamis@bezeqint.net
office@kalgo-eng.co.il

6980998
48203211
04-6451006
03-6242490

ד"ר בסאם חזן

050-5216895

04-9917694

04-9816292

טירת הכרמל

office@hazzanb.com

רונן טופל  -מנהל פיתוח עסקע

052-6979815

03-6893900

03-6883299

תל אביב

ronen@decker.co.il

052-2462889

04-6744924

04-6747957

04-9917694
08-8697192
077-2007672
03-5756517
09-7424175

04-9816292
08-8697008

סחנין
היוזמה  ,2פארק עסקים,בניין
שער העיר

mhdi@zahav.net.il

050-5234518
050-5339312

050-5338262

04-8401397
04-8340656
09-9582652
04-9917694
09-9589432
03-6496004

א.מ אבו ריא הנדסה מדידות ושמאות
חזן הנדסת ביסוס בע"מ )ישראל קיבל פרופיל במייל(
איזוטופ
אגסי רימון
ז'ליו דיאמנדי
דניאל מכטה

רותי 054-2511671

office@hazzanb.com
rutytal@isotop.co.il
office@agasi-rimon.co.il
 office@zelio.co.ilmachta@machta.co.il

ישראל קלר
אריה קליין
דורון אשל
באסם ד"ר ש .חזן
אברהם שני
בלנק עמוס  -לרר עדי

050-5284786

04-8401398
04-8340656
09-9511860
04-9816292
09-9574371
03-6476174

רח' בדרי  23קרית אתא 28106

הארד  7ת"א 69710

office@klar.co.il
arieh@mosdeidor.com
2513884@gmail.com
hazzanb@gmail.com
avi@avi1.co.il
office@blank-lehrer.co.il

דוד דוד

ישי 052-5992601 -

09-9588808

09-9555972

המלך יהושפט  55הרצליה פיתוח

office@david-david.co.il

ג .הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ

ג'אבר סאג'י

052-7344111

09-7991018

09-7992275

אליס בן אריה עו"ד
חכ"ם ייעוץ מוניציפאלי
אופטימיום
רון פישמן רו"ח
אייל צדוק יועצים azc

נועה בן אריה עו"ד
זוריק ולדר
אתי הראל

052-880986
077-3209331
052-3864573

עידו מטיס IPI -
ד.א.ל
יוסף ינון

052-8371132, 0548095724
050-5213945
054-4330112

052-2513884
050-5216895

רח' יהושפט  23ת.ד 308 .עכו

יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ כבישים
יעוץ קרקע וביסוס
יעוץ קרקע וביסוס מבנים כבישים
וגשרים
יעוץ קרקע וביסוס מבנים כבישים
וגשרים
יעוץ קרקע וביסוס מבנים כבישים
וגשרים
יועץ קרקע
יועץ קרקע
יועץ קרקע
יועץ קרקע
יועץ קרקע
יועץ קרקע
יועץ קרקע
יועץ קרקע
יועץ קרקע
יועץ קרקע
יועץ קרקע
יועץ קרקע
שירותי הנדסה :כבישים /תנועה וניקוז

saji@g-handasa.com
noa@eba-law.co.il
zorik@hacham.co.il
eti@optm.co.il
ron@fishmancpa.co.il
info@ezc.co.il

08-8658504

יעוץ להכנת מכרז לתיכוניים
יעוץ להכנת מכרז לתיכוניים
יעוץ להכנת מכרז לתיכוניים
יעוץ להכנת מכרז לתיכוניים
יעוץ להכנת מכרז לתיכוניים

ספירות תנועה
09-7495777
04-8559111
04-8569000

09-7496777
04-8577365
04-8569010

ח.פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ
רול" הנדסה דרכים ותחבורה"
א.ג .סקרים בע"מ
שירן סקרים

04-6552304
09-8350355
03-6128333
1700501500

04-6560870
09-8855050
03-6128555
02-6514687

דיאלוג יעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ
מרטנס הופמן יועצים
ריבק  -שינויים בהרגלי התנועה
נתן תומר הנדסה בע"מ NTE

03-7659559
03-5652323
08-9265551
03-6242499

03-7659630
03-5652300
072-2346025
03-6242490
מתכנני כבישים ותנועה

שוקי ריבק

למד שקד בע"מ

עדנה

050-5744158

077-4180078

א.ד .שירי ברלב ינון
היוצר  -סדנא לשילוט בע"מ
א.י יצחק תשתיות ופיתוח בע"מ
חשמל ותקשורת

שירי
מוני
ציון יצחק
שלמה

052-8991674
054-5253524
053-6555955
054-3333777

09-8811839
077-5060726
04-6344111

איתי שבח
אורנה בוחבוט
חיים גורן
מ.מ.ר.ט  -אברהם חכים
אירית גיל
עו"ד מיכל קינג
סיגלית כהן

50-5639096

054-4454468
052-3213568
050-6817000

04-6401344
579947233
04-6526373
03-5605267
04-9837751
774311253

04-8574440
04-8360542
09-9512215
077-5060726
04-6344999
רישום תצרים
04-6401344
542039770
04-6527750
03-5605346
04-9533841
09-7675743

רח' הברזלת  8א.ת .צור יגאל
רח' היוזמה  3טירת הכרמל
רח' היוזמה  10טירת הכרמל
רח' תאופיק זיאד  46ת.ד.
 50204נצרת 16100
ת.ד 9968 .ר"ג
רח' הברזל  34רמת החייל ת"א
69710
רח' המסגר  55ת"א
בית הלל  20ת"א 67017

טירת כרמל

כפר גדעון  ,17מיקוד 19310
עמק חפר

itay.i@ipi.co.il
del@del.co.il
yenon@yenon.co.il
fahoum@kfahoum.co.il
info@civileng.co.il
eli@tnua.co.il
office@shiran.co.il
skeren@amanet.co.il
reebak@smile.net.il
nte@nte.co.il

lmd.shaked@gmail.com
a.d.shiribarlev@gmail.com
shiri@barlev-yenon.com
moni@hayozer.co.il
zionizchak@gmail.com
shlomo@saaltd.co.il
shevah23@gmail.com
2039770@gmail.com
haim@gorenlaw.co.il
abhakim31@gmail.com
irit_gil@netvision.net.il
King.gd@gmail.com
sigalgal12@walla.com

ספירות תנועה
ספירות תנועה
ספירות תנועה
ספירות תנועה
ספירות תנועה
ספירות תנועה
ספירות תנועה
ספירות תנועה
ספירות תנועה
ספירות תנועה
ספירות תנועה
שירותי ניהול תכנון כבישים ותנועה ,
אדריכלות נוף  ,תכנון שילוט ,תכנון
תשתיות חשמל ותקשורת
תכנון תנועה וכבישים )פיזי(
התקנה ותחזוקת כבישים ומדרכות
התקנה ותחזוקת כבישים ומדרכות
התקנה ותחזוקת כבישים ומדרכות
רישום תצרים
רישום תצרים
רישום תצרים
רישום תצרים
רישום תצרים
רישום תצרים
רישום תצרים

חץ הצפון
דוד סוסן
בשארה חמיס
אורית שוורץ
עו"ד דרי יניב

050-9333898

04-8580355

054-6492452
058-5288188

04-6564881

zvika@hetz-hazafon.co.il
dsussan@gmail.com
kb1071@gmail.com
os.landplan@gmail.com
dv.law16@gmail.com

04-8580355

04-6248402

רישום תצרים
רישום תצרים
רישום תצרים
רישום תצרים
רישום תצרים

מתכנני רמוזורים
ישראל רשטניק -גרונר דאל
אליה בן שבת
ר.ג.מ .גיאודזיה והנדסה בע"מ
ירון עברון הנדסה בע"מ
דקר בנין והנדסה בע"מ
עשת הנדסה בע"מ

אינג' ותד מוואפק

054-7788454

רונה ינון
ב.ט.ה בר-טל הנדסה
רול" הנדסה דרכים ותחבורה"
מ.ת.ן - .מערכות תעבורה  97בע"מ
ד.א.ל .הנדסה ) (2004בע"מ
צופיה הנדסה בע"מ
אמי  -מהנדסים יועצים בע"מ
דגש הנדסה
ח.פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ
לידי איאד
נתן פרי
052-3833377
050-6688441
052-2664107
050-2101010
50-8199338
052-6588857

ישראל מידן
ארז יעקב
יוסי נעמן
ליאת אבו
ענבר לוי
ורוניקה
מאיר גרינברג
י .חוכמה
אילן דונסקי
קובי גמזו
אריאלה ברק
אורי רון

8559111
8100085
04-6527636
08-9318184
04-8622032
073-2370301
052-7708770
04-8569000
04-6488803/4
09-8350355
03-5625919
03-6366444
02-6521099
04-8681111
03-7554444
04-6552304
04-6554859
6396772

הומלץ ע"י עופר סלעי* -כולל גיאומטריה
הומלץ ע"י עופר סלעי
04-6597307
08-9318338
04-8622031
073-2370360
04-8569010
04-6488805
09-8855050
03-5625918
03-6366440
02-6540899
04-8681112
03-7554433
04-6560870
050-2008803
050-5347162
מתכנני גרמושקות

ha-office@amymetom.co.il
dgsh@dgsh.co.il
fahoum@kfahoum.co.il
perieng-1@bezeqint.net

כמאים
03-5707777

מתכנני גרמושקות
מתכנני גרמושקות
מתכנני גרמושקות
מתכנני גרמושקות
מתכנני גרמושקות
מתכנני גרמושקות

meirgri@zahav.net.il
office@hochma-eng.com
Ilan@kidan.org
office@gamzo-eng.co.il
ariela.barak@gmail.com
uri.eng@gmail.com

כמאים
כמאים
כמאים
כמאים
כמאים
כמאים

04-9531779

yakiyes@netvision.net.il
amir@pitaron.biz
morcom1996@walla.com
tzafon@il.belfor.com
magen@mifram.com

שיקום נזקי שריפה
שיקום נזקי שריפה
שיקום נזקי שריפה
שיקום נזקי שריפה
שיקום נזקי שריפה

03-6491202

avi@itec.co.il
rvais@robotec.co.il;rvais@intelitek.com
maor@saklab.com
info.rubins@gmail.com
info@interlab.co.il
info@robotix.co.il

054-4899978
050-5494067

yenon@yenon.co.il
mail@betaeng.net
info@civileng.co.il
mazkirut@matan-eng.co.il
del@del.co.il

israelidan.moshe@gmail.com
erezy1978@walla.com
yossi12950@walla.com
izar5@bezeqint.net
inbar71@bezeqint.net
veronika.arch@gmail.com

6766301
04-6896458

03-6193670
04-8221553

כולל גיאומטריה

israel@grdel.co.il
efrat@eliabs.com
rgm@rgm.co.il
yarone@ye-eng.co.il
office@decker.co.il
eshet@eshet-eng.com

מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים
מתכנני רמזורים

03-5363391
04-9930130
052-4707844
שיקום נזקי שריפה

קלין קיר
פתרון בע"מ
מור שיקום נזקים
בלפור ישראל
מפרם

יקי
אמיר
ערן
יניב
עופר

052-5478787
052-2648703
052-3676617
052-4626688

איטק
רובוטק
סקלד saklad
חברת רובינשטיין
כרמי אינטרלב בע"מ
חברת רובוטקס

אבי רפפורט
רחל ויס
מאור אלון

052-2928860
052-2594468
054-5755738

נגה

058-7187133

04-8576667
09-8992899

09-7741544

הצטיידות קוד ורובוטיקה
הצטיידות קוד ורובוטיקה
הצטיידות קוד ורובוטיקה
רובוטיקה
רובוטיקה
רובוטיקה

תחזוקת דף פייסבוק ברוסית
קליק אחד לקנייה
א  4השקעות בע"מ
גבעם אתריקס בע"מ

054-7247707
054-6447705

שלפ מעבדה חקלאית
מידות ומעשי נוף
אהרון ברגר
אורי אייגנר אגרונום
גיאה בגן בע"מ
שבתי גונן

08-9365873
04-6020604
054-4550882
050-4239584
054-3507047
079-5599799

מאיר גרינברג
אשרת בראון
י .חוכמה
אילן דונסקי

kirarr@walla.com
24vladi@gmail.com
office@atarix.co.il

04-8727969

אהרון ברגר
אורי אייגנר
עודד ברוייאר

050-8846416
054-4899978

shelef-o@inter.net.il
office@middot.co.il
aharon.berger@gmail.com
oritrees@gmail.com
oded@gayabagan.co.il
gonen@trees.co.il
03-6193670
03-6233728
04-8221553

03-5707777

meirgri@zahav.net.il
oshrat_b@abt.co.il
office@hochma-eng.com
Ilan@kidan.org

תחזוקת דף פייסבוק ברוסית
תחזוקת דף פייסבוק ברוסית
תחזוקת דף פייסבוק ברוסית
אגרנום
אגרונום
אגרונום
אגרונום
אגרונום
אגרונום
כמאי
כמאי
כמאי
כמאי

קובי גמזו
אריאלה ברק
אורי רון

050-5494067
052-4707844

תכנון חברה וסביבה
קבוצת גיאוקרטוגרפיה
אורבניקס

ריקי
נועה תמרי

רועי בר
אנגלו
לירון גולן
דודי יצחק
עמי אזולאי
רימקס  -צוות לופו
יוסי ואיריס סלמה בע"מ

יוסי
יוסי

050-9909123
050-5369699
052-3000940
052-6833184
050-8388128

אריאל
רבקה

052-6506443
052-6806605

גבי פאר פפיסמדוב
יובל
יקיר
בצלאל
ענבל

052-7565899
052-6980950
054-2227497
052-4335270
050-7572920

03-5363391
04-9930130

office@gamzo-eng.co.il
ariela.barak@gmail.com
uri.eng@gmail.com

04-8570348
03-7682222

viaoffice@viaplan.co.il
riki@geokg.com
noa@urbanics.co.il

052-3633477

Talya.arieli@gmail.com
Afula@anglo-saxon.co.il
Lirongolan555@gmail.com
Nadlanafula@walla.com
Shirliaz@walla.co.il
squeez87@gmail.com
salamehy@zahav.net.il

052-2974901

כמאי
כמאי
כמאי
הכנת תכנית אב
הכנת תכנית אב
הכנת תכנית אב
תיווך דירות
תיווך דירות
תיווך דירות
תיווך דירות
תיווך דירות
תיווך דירות
תיווך דירות ונכסים

כלים חד פעמיים
סופר סטוק
מקס סטוק
סרוסי סטורס עפולה
אימפריה של מתנות
מסיבלנד
יקיר אטיאס
גרפיטי
זול פעמי
אלור שיווק

גלעד

אבי 054-9933620

iq20023@gmail.com
רכישת כלים חד פעמיים
rivkaeshtu@gmail.com
רכישת כלים חד פעמיים
orlys@orbasviva.co.il
רכישת כלים חד פעמיים
gabyz101@walla.co.il
רכישת כלים חד פעמיים
mesibalend@gmail.com
רכישת כלים חד פעמיים
Yakir02029829@gmail.com
רכישת כלים חד פעמיים
etiam@graf.co.il; betzalelbr@graf.co.il
רכישת כלים חד פעמיים
Zolpeami21@gmail.com
רכישת כלים חד פעמיים
 Gilad1511@gmail.com;alluremarketing2017@gרכישת כלים חד פעמיים
mail.com
Multiserv58@gmail.com
רכישת כלים חד פעמיים

04-8573560
04-6527896
04-6599773

04-6734734

04-6522446
04-6796996

מולטי סרוויס

חברות לביצוע סקרים
מכון סמית
דיאלוג יועץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ

רפי סמית
טימר אמנון

052-2725203
052-2650545

מכון מאגר מוחות
דיירקט פולס
קמיל פוקס  /דיאלוג

פרופ' יצחק כץ
צוריאל שרון
סימה אהרוני

050-5386171
050-8577888
052-5838573

03-6133411

03-6162573

03-3014189, 035726000

03-6168579

03-7659559

smithe@netvision.net.il
tamnon@amanet.co.il
ytzhak@mochot.co.il
info@direct-polls.com;tzurish@gmail.com
skeren@amanet.co.il

חברה לביצוע סקרים
חברה לביצוע סקרים
חברה לביצוע סקרים
חברה לביצוע סקרים
חברה לביצוע סקרים

ליווי מקצועי בתחום החירום
שלמה בוימייסטר
יואל אבן שושן
ארז דנון

053-3378807
053-8555863
054-4293935

nmsh6856@gmail.com
yoel@even-eytana.com
erez@dtec.co.il

ליווי מקצועי בתחום החירום
ליווי מקצועי בתחום החירום
ליווי מקצועי בתחום החירום

office@drivall.app
info@chanofan.com
hello@allbikes.co.il

עמדת ניפוח ותיקון אופניים
עמדת ניפוח ותיקון אופניים
עמדת ניפוח ותיקון אופניים

עמדת ניפוח ותיקון אופניים
drivall
חן אופן בע"מ
All Bikes

