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3תיאור רמה 2תיאור רמה 1תיאור רמה שם ספק

ציוד מתכלהגל קרן

ציוד מתכלהזועבי אמל

ציוד מתכלהזול סטוק אום אלפחם

ציוד מתכלהחן מילר

ציוד משרדיציוד מתכלהמ"בע (ישראל)אופיס דיפו 

ציוד משרדיציוד מתכלהמ" בע2002אמקה ביט 

ציוד משרדיציוד מתכלהמ"בע (1999)וסרמן יבוא ושווק .א

ציוד משרדיציוד מתכלהמ"גרפיטי שיווק ציוד משרדי בע

ציוד משרדיציוד מתכלהמ"בע (1994) 2000יבנה פיטנגו 

ציוד משרדיציוד מתכלהמ"יהודה ברמן בע

ציוד משרדיציוד מתכלהמ" בע1974קרביץ 

ציוד משרדיציוד מתכלהמ"שבו מכשירי כתיבה בע

חומרי ניקוי וחדפציוד מתכלהמ"אורי קלין עפולה בע

חומרי ניקוי וחדפציוד מתכלהדהן אליהו-שיווק והפצה.ד.א

חומרי ניקוי וחדפציוד מתכלהמלכה אבי חיון רוני-אלור שיווק

חומרי ניקוי וחדפציוד מתכלהמ"אלור שיווק השחר בע

חומרי ניקוי וחדפציוד מתכלהמ"שיווק והפצה העמקים בע.ד.א

חומרי ניקוי וחדפציוד מתכלהמ"אקו רד בע

חומרי ניקוי וחדפציוד מתכלהמ"קוסמטיקס בע. נ.ג

חומרי ניקוי וחדפציוד מתכלהמ"מטאור מחשבים בע.ב.מ

חומרי ריסוס והדברהציוד מתכלהמ" בע2002אמקה ביט 

חומרי ריסוס והדברהציוד מתכלהמ"זיפקו טכנולוגיות בע

חומרי ריסוס והדברהציוד מתכלהזהר דליה פרופשיונל שות

חומרי ריסוס והדברהציוד מתכלהמ"כימתר בע

חומרי ריסוס והדברהציוד מתכלהמ"מיכה קוריס בע

חומרי ריסוס והדברהציוד מתכלהמ"סיקמקס בע

ציוד לגני ילדיםציוד מתכלהמ"גיא סוכנויות וצעצועים בע

ציוד לגני ילדיםציוד מתכלהמ"גן בתנועה בע

ציוד לגני ילדיםציוד מתכלהמ"גיא סוכנויות וצעצועים בע

ציוד לגני ילדיםציוד מתכלהמ"ק שינוע והובלות בע.ד.י

ציוד לגני ילדיםציוד מתכלהמ" בע1993המעיין לגן 

ציוד לגני ילדיםציוד מתכלהוויז קידס

ציוד לגני ילדיםציוד מתכלהמ"טרמפולינה יבוא ושיווק בע

ציוד לגני ילדיםציוד מתכלהמ" בע2002מגוון 

ציוד לגני ילדיםציוד מתכלהמיקי צעצועי עץ

כלי ביתציוד מתכלהמ" בע2011אלוף פלסט 

כלי ביתציוד מתכלהאברהם רונית

כלי ביתציוד מתכלהמ"מצעי לילך יבוא ושיווק בע.ר.א

כלי ביתציוד מתכלהמ"אברהם צוקר ובניו בע

כלי ביתציוד מתכלהמ"אשוש חצב בע

כלי ביתציוד מתכלהמ"ביג מקס בע

כלי ביתציוד מתכלהמ"סיטי שופ בע.וי.אי.די

כלי ביתציוד מתכלהמ"הסטוק עפולה בע

כלי ביתציוד מתכלהמ"ליבנה צפוני בע

כלי ביתציוד מתכלהמ"ריבלין סוכנויות בע

מוצרי ניירציוד מתכלהמ"אמקה תשלובת מוצרי נייר בע

מוצרי ניירציוד מתכלהגרין ישראל

תשמישי קדושהציוד מתכלההבית היהודי-אפל מיטל

תשמישי קדושהציוד מתכלהביטון ברוך יונתן

תשמישי קדושהציוד מתכלה(ר"ע)חסד עולם - ברכה מרגלית 

חומרי יצירה ואומנותציוד מתכלהמ"ארטא ציוד לאומנות בע



חומרי יצירה ואומנותציוד מתכלהבו לאשה-כל-וולדמן אסתר

חומרי יצירה ואומנותציוד מתכלהגרה מונגד- פיקרה 

תיקים, ביגודציוד מתכלהמ"בע (1984)אופנת פוריו 

תיקים, ביגודציוד מתכלהאורלי בודינגר

תיקים, ביגודציוד מתכלהמ"חגור תעשיות בע

תיקים, ביגודציוד מתכלהמ"תדמית בע-יונידרס

תיקים, ביגודציוד מתכלהמ"ע בע.מתד

תיקים, ביגודציוד מתכלהמ"פוזה הלבשה כללית בע

מוצרי טיפוח והגיינהציוד מתכלהמ"טל חנו בע

מוצרי טיפוח והגיינהציוד מתכלהנה'מוחמד מחאג- שיווק .מ.מ

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותסי אלקטרוניקה ומחשבים בע.סי.אר

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותמ"אלירן מחשבים בע.סי.די.אמ

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותאבי בן גד שיווק דיו וטונרים

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותמ"אוריקון בע

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותמ"אול אין וואי טכנולוגיות בע

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותמ"נס מטח בע

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותמ"גליקום שיווק בע

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותוחלק מכון משרדי.ד.ח-דדון דוד

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותמ"דגם תקשורת ומחשבים בע

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותמ"טלקוד מחשבים בע

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותמ"טאקט טכנולוגיות וסחר בע

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותמ"מטאור מחשבים בע.ב.מ

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותאגודה שיתופית חקלא-מחשבים. ח.ע

ציוד היקפימיחשוב תקשורת ומדפסותמ"רחום מחשבים בע

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותסי אלקטרוניקה ומחשבים בע.סי.אר

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"אלירן מחשבים בע.סי.די.אמ

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותאייקון גרופ

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"דיגיטל סטור בע-איי

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"בע' נין נון ושות.א

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"פי ישראל בע' אייץ

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"ביטק אלקטרוניקה בע

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותאס מחשבים ותקשורת בעמ.סי.די

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותאם מערכות תקשורת ומ.וויזדום די

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותטקליס שרותי מימון

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"טלקוד מחשבים בע

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"טכום אלקטרוניקה בע

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסות"לטס טוק טכנולוגיות מסייעות בע

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"מדיה מחשבים בע

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"מלודי מחשבים ומערכות בע

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"סיספרו בע

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"בע (1986)פיקוק מחשבים 

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"קאספר מחשבים בע

מחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"שדאפנה קומפיוטר בע

תיקון מחשביםמחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותאלאלוף יורם

תיקון מחשביםמחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותיורם טק-אלאלוף יורם

תיקון מחשביםמחשביםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"יורוסוניק בע

מדפסות ומכונות צילוםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"טכנואל בע

מדפסות ומכונות צילוםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ" בע93יקיר פריד מיכון משרדי 

מדפסות ומכונות צילוםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"צילומעתיק בע

מדפסות ומכונות צילוםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"מ קופידף מיכון משרדי בע.א

מדפסות ומכונות צילוםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"קופיטק יבוא ושווק בע

מדפסות ומכונות צילוםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"מפעיל בע

מדפסות ומכונות צילוםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"טונוס ציוד מתכלה בע



מדפסות ומכונות צילוםמיחשוב תקשורת ומדפסותגואטה יוסף-יעד מיכון משרדי

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותתקשורת מחשבים בעמ.אס.אר.אם

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותאוקיי טו גו פתרונות סלולריים ב

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"ארזים מערכות תקשורת בע

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותטק מערכות מולטימדיה אינט.טי.אם

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"אר מערכות בע.פי.אי

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותבר איתן אייל

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותגיל מזור

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"בע (.י.ב.ד)דקל תוכנה 

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותסי בעמ.דור אלי שני מערכות פי

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"וואן סיטי איי טי בע

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"וואן שילוב מערכות בע

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"וריפון ישראל בע

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"ורפי פתרונות תוכנה בע

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"טריפל סי מחשוב ענן בע

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"טרפילוג בע

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"יעל פתרונות משולבים בע

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"לולהטק בע

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ" בע92מלאון 

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"ג בע.סיסטמטיקס טכנולוגיות ר

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"בע (1983)קומפלוט 

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"קליניקליקס בע

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותפינגר יהודה-רמה מערכות

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"ריל טיים טכנולוגיות מחשבו בע

רשת ותוכנותמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"ח בע"שרותי תקשוב ערדום אגש

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותתקשורת מחשבים בעמ.אס.אר.אם

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"בע (2001)סיגמה .א.א

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"טק מערכות בע.סי.טי.אי

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"איתן עטיה תקשורת בע

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"גל רן מערכות תצוגה בע

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"דגם תקשורת ומחשבים בע

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"טק טכנולוגיות בע-וואי

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"חיון מחשבים בע

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותדדון חנן וארז- חד וחלק 

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמור מערכות תקשורת-חייק משה

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"טלקול פתרונות תקשורת בע

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"אלי מור פתרונות תקשורת בע

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"יורוקום תקשורת דיגיטלית בע

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"מיטווך ובניו בע.א.י

ציוד תקשורתמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"קורן רון תקשורת מחשבים בע

בניית אתריםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"יק בע'לוג.פי.טי.אי

בניית אתריםמיחשוב תקשורת ומדפסותבינה הדרכה ייעוץ ופיתוח בע.ש.א

בניית אתריםמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"דורונט טכנולוגיות בע

ציוד אופטיקה אלקטרוניקהמיחשוב תקשורת ומדפסותמ"אלקטרוניקה הר ציון בע

ציוד טכנימ"אדיר בע.י.א

ציוד טכנימ"מכונות שטיפה בע.פ.א

ציוד טכנימ"פלדות בע.א.א

ציוד טכניפרץ אספקה טכנית.א

ציוד טכנימ"בע (2018)פלדות .א

ציוד טכנימ"אס קור בע

ציוד טכנימ"גניגר שיווק בע

ציוד טכנימ"גניגר מפעלי פלסטיקה בע

ציוד טכנימ"הום סנטר בע



ציוד טכנימ"ן חימום נוזלים בע"ח

ציוד טכנימ"פיבין בע.י.ל.ח

ציוד טכניישראל פלסטיק אינק

ציוד טכנימועלם יוסף יחיאל-מחסן טכני.מ.י

ציוד טכנימ"בע (הנדסה)לרר .י

ציוד טכנימ"ברגי העמק בע.ס.י

חומרי בנייןציוד טכניבעמ(2000)ברזל העמק .מ.ב.א

חומרי בנייןציוד טכנימ"אדיר בע.י.א

חומרי בנייןציוד טכנימ"בע (1995)אחים עם בן חיים 

חומרי בנייןציוד טכני בעמ1987פיבין השקעות .ב.חברת א

חומרי בנייןציוד טכנימ"אדם למסחר בע-אמיר

חומרי בנייןציוד טכנימ"אבני גזית פלטקל בע

חומרי בנייןציוד טכנימ"אבני גזית פלטקל בע

חומרי בנייןציוד טכנימ"ברזל לבנין העמק בע

חומרי בנייןציוד טכנימ"גלילי אספקה ושיווק טכני בע

חומרי בנייןציוד טכנימ"בע (ישראל)הנסון 

חומרי בנייןציוד טכנימ"ולפמן תעשיות בע

חומרי בנייןציוד טכניחומרי בניין-זועבי מוחמד

חומרי בנייןציוד טכנימ"י המרכז לשיווק ברזל בע.ש.י

חומרי בנייןציוד טכנימ"בזלת ואגרגטים בע.י

חומרי בנייןציוד טכנימ" בע1997מסחר .ע.חסון פ

ציוד בטיחותציוד טכנימ"אורקל תעשיות ומיכון בע

ציוד בטיחותציוד טכנימ"בטיחותי לעסקים בע

ציוד בטיחותציוד טכנימ"מגיני אצבעות ופרזול בע

ציוד חשמלציוד טכנימ"דיבולייט הפצה בע

ציוד חשמלציוד טכנימ"שר אלקטרוניקה בע- קול 

אביזרי חקלאות וגינוןציוד טכנימ"ח תעשיות בחקלאות בע.ש.א

אביזרי חקלאות וגינוןציוד טכניאגרולן

אביזרי חקלאות וגינוןציוד טכנימ"רמות חקלאות וחשמל בע.א.א

אביזרי חקלאות וגינוןציוד טכניאהרן לוי השקיה ואוטומציה

אביזרי חקלאות וגינוןציוד טכנימ"הגרעין בע

מוצרי עץציוד טכנימ"ישראעץ תעשיות בע

מוצרי עץציוד טכנינגריית יוסף-יוסף יריב

ציוד וכלים גינוןציוד טכניאלון מוטור פיקס

ציוד וכלים גינוןציוד טכנימ"אגם בקרה ניטור ושליטה בע

ציוד וכלים גינוןציוד טכניפנחס יעקב

ציוד וכלים גינוןציוד טכנימ"שלמה ונציה ובניו בע

כלי עבודהציוד טכנימ"הילתי ישראל בע

כלי אצירהציוד טכניפלסטיק.דולב דביר להב מ

כלי אצירהציוד טכנימ"ח בע"דולב מוצרי פלסטיק אגש

כלי אצירהציוד טכני"פחטר יבוא ושיווק ציוד בע.וש.ש

מוצרי חשמלמ" בע2000מ סחר .ל.א

מוצרי חשמלגמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע

מוצרי חשמלמ"הנדסת הספק בע

מוצרי חשמלמ"טכנו ראלקו בע

מוצרי חשמלמ"טריגון ים בע

מכשירים לבניםמוצרי חשמלמ"אמפא מוצרי צריכה בע

מכשירים לבניםמוצרי חשמלמ" בע1951אלקטרה מוצרי צריכה 

מכשירים לבניםמוצרי חשמלמ"כתר אלקטריק בע.י.א

מכשירים לבניםמוצרי חשמלמ"אלקטרו קובי בע

מכשירים לבניםמוצרי חשמלאול שופ-חיים מוצרי חשמל

מכשירים לבניםמוצרי חשמלמ"טרקלין חשמל בע

תיקון מכשירי חשמל לבניםמכשירים לבניםמוצרי חשמלהדר חיים- אל חי אלקטריק זול 



מזגניםמוצרי חשמלמ"ארז קרור והנדסה בע

מזגניםמוצרי חשמלפלא קור-אונר מנחם

מזגניםמוצרי חשמלמ"אראה בע

מזגניםמוצרי חשמלמ"מנוליד חירות אחזקות בע

מזגניםמוצרי חשמלמ"בע (צפון)מחסני איכות 

מזגניםמוצרי חשמלמזגני עין דור

מזגניםמוצרי חשמלמ"קבוצת ניסקו בע

מזגניםמוצרי חשמלשושן קירור ומיזוג

מזגניםמוצרי חשמלתכנון וביצוע בע-שרות הוגן חיפה

מזגניםמוצרי חשמלתדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה

מתקני מיםמוצרי חשמלמ"שטראוס מים בע

בטיחות וביטחוןר בטיחות בדרכים.ד.א

בטיחות וביטחוןמ"אמצעי המחשת בטיחות בע

בטיחות וביטחוןבן שימול יניב

בטיחות וביטחוןקציר אלון

בדיקותבטיחות וביטחוןמ"הדס גוכמן ביקורת מבנים בע

בדיקותבטיחות וביטחוןמ" בע1995שרותי מעבדה -וולף

בדיקותבטיחות וביטחוןמ"לייף סייבר פתרונות קרינה בע

בדיקותבטיחות וביטחוןניב אבטחה

בדיקותבטיחות וביטחוןקרני אמנון

חשמלבדיקותבטיחות וביטחוןיאיר אלנהורן

חשמלבדיקותבטיחות וביטחוןיוסף אפרים

חשמלבדיקותבטיחות וביטחוןלולו מרואן

מבניםבדיקותבטיחות וביטחוןמ"עמוס שירן בע

קונסטרוקציהבדיקותבטיחות וביטחוןזיאדאת בלאל

בטיחותבדיקותבטיחות וביטחוןס הנדסה.סי.בי

בטיחותבדיקותבטיחות וביטחוןמ"ס הנדסה ובטיחות בע.סי.בי

בטיחותבדיקותבטיחות וביטחוןבאגד מיכאל

בטיחותבדיקותבטיחות וביטחוןהלר אלכס

ציוד כיבוי וחפקבדיקותבטיחות וביטחוןהרשות הארצית לכבאות והצלה

ס"חומבדיקותבטיחות וביטחוןבטיחות רחמני

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןמ"אעידן שרותי אבטחה וסדרנות בע

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןמ"שמש חברת שמירה ואבטחה בע.א

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןישראל אבטחה ניקיו' אייצ.איי.אס

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןמ" בע555ברק 

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןמ"ש פתרונות סולאריים בע.ב

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןגלבוע און ליין

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןמ"אובגש זולטן בע-גשש

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןמ"גלבוע און ליין בע

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןמ"הנוקר ביטחון בע

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןגומון גנאדי-מוקד גשש

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןמ" מערכות מיגון בע3צוות 

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןמ"רשת בטחון בע

שמירה ואבטחהבטיחות וביטחוןש צפון ועמקים אבטחה ושמירה.א.ש

ציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןמ"אמין הנדסת אש בע

ציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןמ"גנרטורים בע.ש.א

ציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןמ"דנן מערכות כיבוי אש בע.א

ציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןמ"אורקל תעשיות ומיכון בע

ציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןמ"ספרניקלר בע. ר.א

ציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןברק מערכות

ציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןגילוי אש.מ.מ.י

ציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןמ"מערכות העמקים בע

ציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןמ"שמואל עבו ובניו בע



גנרטורים וציוד חירוםציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןמ"אל רם גנרטורים בע-סגור

גנרטורים וציוד חירוםציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןמ"אורקל תעשיות ומיכון בע

גנרטורים וציוד חירוםציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןמ"אלרם גנרטורים בע

גנרטורים וציוד חירוםציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןמ"קרוץ גנרטורים בע

גנרטורים וציוד חירוםציוד כיבוי וביטחוןבטיחות וביטחוןסינכרו הנדסת אנרגיה בע-שמרלינג

ציוד עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןמ"בע (1987)אגנטק 

ציוד עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןמ"הקר אריאל מדיק בע.א

ציוד עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןדרי אברהם שיווק והשקעות

ציוד עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןמ"זאב המרכז לעזרה ראשונה בע

ציוד עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןמ"נתיב מדיקה בע

ציוד עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןעולם הרפואה

ציוד עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןמ"שיווק העמק אריזות בע

קורסים עזרה ראשונהציוד עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןראשונה-אמיתי עזרה

קורסים עזרה ראשונהציוד עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןמ"מציל חיים בע

שערים חשמלייםבטיחות וביטחוןמ"קשת מערכות בע.ת.א

שערים חשמלייםבטיחות וביטחוןמ"ב קידמה בע.א

שערים חשמלייםבטיחות וביטחוןלוריא אילון

שערים חשמלייםבטיחות וביטחוןמ"סקופטק בע.טי.פי.סי

שערים חשמלייםבטיחות וביטחוןקשת מערכות שערים מקבוצת גורן ב

מצלמות ולחצניםבטיחות וביטחוןבי סקיור- בארין 'אמיר ג

מצלמות ולחצניםבטיחות וביטחוןמ"אבטחה בע. א.אדיר ל

מצלמות ולחצניםבטיחות וביטחוןמערכות מיגון.ד.א

מצלמות ולחצניםבטיחות וביטחוןמ"מיקוד תקשורת ובטחון בע.ד.ב

מצלמות ולחצניםבטיחות וביטחוןזוהר מצלמות

מצלמות ולחצניםבטיחות וביטחוןיב אסדי יאסין'חאג

מצלמות ולחצניםבטיחות וביטחוןמ"מגה זוהר בע

מצלמות ולחצניםבטיחות וביטחוןח"שמאור מוקד הבטחון הישראלי בע

מצלמות ולחצניםבטיחות וביטחוןמ"שגב פתרונות תקשורת בע

יועצי בטיחותבטיחות וביטחוןמ"פי ייעוץ בטחוני בע.אס.י'ג

יועצי בטיחותבטיחות וביטחוןיניב בטיחות

יועצי בטיחותבטיחות וביטחוןבטיחות מעל הכל- פאתנה נסראללה 

גדרותבטיחות וביטחוןמ"אור גידור בע

גדרותבטיחות וביטחוןאדורם גידור ופיתוח

גדרותבטיחות וביטחוןמ" בע1983גדר וגן חיפה 

גדרותבטיחות וביטחוןמ"גידור שחר בע.ג

גדרותבטיחות וביטחוןמ"גדר בע-כל. נ.ד

גדרותבטיחות וביטחוןמ"הגדר הטובה בע

גדרותבטיחות וביטחון בע1991טרלידור סורגים מתקפלים 

גדרותבטיחות וביטחוןגדרות ינאי

גדרותבטיחות וביטחוןמ"יהודה גדרות בע

ציוד קשר ותקשורתבטיחות וביטחוןמ"מוטורולה ישראל בע

ציוד קשר ותקשורתבטיחות וביטחוןמ"מוטורולה סולושנס ישראל בע

התקני בטיחותבטיחות וביטחון'אדיר טאצ

התקני בטיחותבטיחות וביטחוןמ"שטראוס בע-ארבל

התקני בטיחותבטיחות וביטחוןמ"דרך חדשה בתנועה בע

התקני בטיחותבטיחות וביטחוןמסרי סאחר

מערכות התרעהבטיחות וביטחוןמ מערכות אזעקה וגילוי אש.מ.י

מערכות התרעהבטיחות וביטחוןמ"איי התרעה בע.קיו.אי

אגרונוםבטיחות וביטחוןאייגנר אורי ישעיהו

אגרונוםבטיחות וביטחוןאיל שפירא

שירותי עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןמ"השפלה שרותי אמבולנסים בע

שירותי עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןמ"ורדיזר בע

שירותי עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןמ"אמבולנס מאיר בע



שירותי עזרה ראשונהבטיחות וביטחוןמ"אמבולנס יסמין בע

פיתוח מערכות בקרה שליטה תוכנהבטיחות וביטחוןמ"אפקון בקרה ואוטומציה בע

הדרכה בטיחות בדרכיםבטיחות וביטחוןר בטיחות בדרכים.ד.א

הדרכה בטיחות בדרכיםבטיחות וביטחוןמ"אבי בן רפאל יעוץ והדרכה בע

הדרכה בטיחות בדרכיםבטיחות וביטחוןהמרכז להדר,ד בטיחות בדרכים.ב.ב

הדרכה בטיחות בדרכיםבטיחות וביטחוןגדבאן ראמי עומר

הדרכה בטיחות בדרכיםבטיחות וביטחוןמ"המסלול המהיר אשדוד בע

הדרכה בטיחות בדרכיםבטיחות וביטחוןמ"ב בע"זה

הדרכה בטיחות בדרכיםבטיחות וביטחוןד"שוורצמן אלה עו

מיגון תקשורת ומדיהבטיחות וביטחוןמ"בע (98)גיל קאר מערכות 

מיגון תקשורת ומדיהבטיחות וביטחוןמ"זיפקום תקשורת בע

מיגון תקשורת ומדיהבטיחות וביטחוןזבולון נתן

מיגון תקשורת ומדיהבטיחות וביטחוןמ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בע

מיגון תקשורת ומדיהבטיחות וביטחוןמ"סבג אליהו ייעוץ בע

מ"נשק וצלבטיחות וביטחוןמ"ר טכנולוגיות מתקדמות בע.ע.י

מ"נשק וצלבטיחות וביטחוןמ" בע2002. נשק הצפון ר

מ"נשק וצלבטיחות וביטחוןמ"פנאודרט ישראל בע

פרסום ותקשורתמ"סינק תקשורת בע.מ.א

פרסום ותקשורתאוקה פרסום

פרסום ותקשורתמ"גאבר מדיה בע

פרסום ותקשורתמ"ימות המשיח בע

פרסום ותקשורתמ"סלקט בע

פרסום ותקשורתמ"סיטיקונקט בע

פרסום ותקשורתעיתון מידע העיר

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"אופק מוצרי נייר בע

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"אורדע פרינט תעשיות בע

בתי דפוספרסום ותקשורתמ" בע1994אמקה מעטפות 

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"חכים הדפסה והוצאה לאור בע-אל

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"איקס פרסום בע.אמ

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"ן בע'אקטיב ויז

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"דיירקט פרינט בע.אר.אס

בתי דפוספרסום ותקשורתבן ליין צפון

בתי דפוספרסום ותקשורתגרפיקל הדפסות

בתי דפוספרסום ותקשורתלוי אברהם-גרפיקל הדפסות

בתי דפוספרסום ותקשורתפרינט שירותי הדפסה בעמ.אל.י'ג

בתי דפוספרסום ותקשורתדפוס-גנטוס פריד תופיק

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"בע (1989). ג.גנור י

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"גלקסי אופיר פרינט בע

בתי דפוספרסום ותקשורתמסאלחה אחמד יאסר-דפוס דבוריה

בתי דפוספרסום ותקשורתדפוס אכסאל

בתי דפוספרסום ותקשורתווקנין שמואל-דפוס שילת

בתי דפוספרסום ותקשורתיונס אחמד מחמוד-דפוס השלום

בתי דפוספרסום ותקשורתמ" בע1988דודו דפוס וכריכה 

בתי דפוספרסום ותקשורתדפוס טירה

בתי דפוספרסום ותקשורתדפוס גבי

בתי דפוספרסום ותקשורתדפוס אלאונס

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"בע (כנרת)דפוס מאיר 

בתי דפוספרסום ותקשורתמ" בע2013דפוס אחר 

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"בע (1999)דפוס הגלבוע עפולה 

בתי דפוספרסום ותקשורתיהודה טקס-דטיאשוילי יוזה

בתי דפוספרסום ותקשורתבן נעים לירן-דפוס גל

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"דפוס אופק בע

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"שרותי דפוס בע.את ב.ה



בתי דפוספרסום ותקשורתזוהר גרף-זוהר איליי

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"טופ פרינט תעשיות דפוס בע

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"בע (2005)יוביפרינט 

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"יוסף בע-מידפס דפוס תל

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"סיזמור גרופ בע

בתי דפוספרסום ותקשורתאברהם אריה-מבט לצפון

בתי דפוספרסום ותקשורתמ"אבי שרותי הגליל בע

מכוני העתקותפרסום ותקשורתמ"אופירגרף בע

מכוני העתקותפרסום ותקשורתאור העתקות

מכוני העתקותפרסום ותקשורתמ"אבירם ארטא גרף בע

מכוני העתקותפרסום ותקשורתגדעון אברהם-העתקות שאן

מכוני העתקותפרסום ותקשורתמ"העתקות עפולה דודי משה בע

מכוני העתקותפרסום ותקשורתמ"העתקות חיפה בע

מכוני העתקותפרסום ותקשורתמ"העתקות ישראל בע.י.ה

מכוני העתקותפרסום ותקשורתהעתקות המעינות

מכוני העתקותפרסום ותקשורתירמי מכון העתקות ומשרד פרסום

מכוני העתקותפרסום ותקשורתה.ד.י- כהן יעקב ובן שמעון דני 

מכוני העתקותפרסום ותקשורתמ"קבוצת העתקות בע

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתאלקיים אייל-שלטים.א.א

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתתרם משה- גימיק שלטים 

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתמ"דגל ושלט בע

שילוט ועיצובפרסום ותקשורת2011דן מערכות שילוט 

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתפ המרכז הישראלי לשילוט בעמ.ד

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתהשמן ואחותו

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתמעצב גרפי-טל ויצמן

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתיפה גרף שלטים

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתמ"כנען דפוס בע

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתסטודיו גורדון איריס

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתסיגלית סבטליט

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתפרסום הפקות-קשרים 

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתסטודיו קרן-אוקון קרן

שילוט ועיצובפרסום ותקשורתאו ר/אלימלך איתמר ו-שילוט פלוס

פרסום ויחצפרסום ותקשורתל בעמ"אור המערב הו

פרסום ויחצפרסום ותקשורתאוקה פרסום

פרסום ויחצפרסום ותקשורתמ"איקס פרסום בע.אמ

פרסום ויחצפרסום ותקשורתבן עדי מנחם

פרסום ויחצפרסום ותקשורתורנו רואי'ג

פרסום ויחצפרסום ותקשורתחברת יארא לפרסום ויחסי ציבור ב

פרסום ויחצפרסום ותקשורתמ"יוניק שאו שיווק ופרסום בע

פרסום ויחצפרסום ותקשורתאו חן/אדרי יוסף ו-יוסף פרסום

פרסום ויחצפרסום ותקשורתמ"בוסט מדיה גרופ בע. ג.י

פרסום ויחצפרסום ותקשורתיחסי ציבור- כהן אסתר 

פרסום ויחצפרסום ותקשורתמ"לוח ידיעות אחרונות בע

פרסום ויחצפרסום ותקשורתמ"לוח ידיעות אחרונות בע

פרסום ויחצפרסום ותקשורתלוסון את עשת

פרסום ויחצפרסום ותקשורתגורן אביטן לימור-מידע העיר

פרסום ויחצפרסום ותקשורתנטע שריקי יחסי ציבור

פרסום ויחצפרסום ותקשורתמ"סטיקלר גרף בע

פרסום ויחצפרסום ותקשורתמ"פרסום סנטר בע-ס.ע.ע

פרסום ויחצפרסום ותקשורתדנגור אלי-פרסום

מנויים, כרטיסיםפרסום ויחצפרסום ותקשורתמ"סמארטיקט בע

מדיהפרסום ותקשורתמ"טלמדיה ביטאונים בע

רדיומדיהפרסום ותקשורתמ"רדיו חיפה בע.ז.ד



רדיומדיהפרסום ותקשורתמ"בע" קול רגע"רדיו 

עיתונותמדיהפרסום ותקשורתמ"אינדקס הגליל  תקשורת בע

עיתונותמדיהפרסום ותקשורתלאל'בנא ג

עיתונותמדיהפרסום ותקשורתמ"בשבע השבועון לציבור הדתי בע

עיתונותמדיהפרסום ותקשורתמ"רוזלם פוסט בע'ג

עיתונותמדיהפרסום ותקשורתמ"אלנאס בע' חדית

עיתונותמדיהפרסום ותקשורתמ"ידיעות תקשורת בע

עיתונותמדיהפרסום ותקשורתמ"ידיעות שורות בע

עיתונותמדיהפרסום ותקשורתמ"ידיעות אחרונות בע

עיתונותמדיהפרסום ותקשורתמ"פרסום מטרה בע-מודעות עד חצות

עיתונותמדיהפרסום ותקשורתמ"תקשורת מקומית בע.ל.עומר ש

עיתונותמדיהפרסום ותקשורתמ"ד תקשורת בע.א.י.ש

טלויזיהמדיהפרסום ותקשורתמ"וואן ספורט שרותי טלויזיה בע

אינטרנטמדיהפרסום ותקשורתאמויאל זיו

צילום ותמונותפרסום ותקשורתמ"בע (1987)אופק צילומי אויר 

צילום ותמונותפרסום ותקשורתמ" בע2003אחים יוגנד 

צילום ותמונותפרסום ותקשורתצלם-אליהו ביניאט גיל 

צילום ותמונותפרסום ותקשורתרייזל אפרת-ר .צ.ו.א

צילום ותמונותפרסום ותקשורתאבינועם יונתן

צילום ותמונותפרסום ותקשורתמ"בלושטיין מפות ועוד בע

צילום ותמונותפרסום ותקשורתמ"סוכנות צילום בע- יני 'ג

צילום ותמונותפרסום ותקשורתגיא שרי בשביל הקהילה

צילום ותמונותפרסום ותקשורתדוד עינב

צילום ותמונותפרסום ותקשורתהסטודיו של אילן לורנצי

צילום ותמונותפרסום ותקשורתשרותי צילום ופרסום.ד.ה

צילום ותמונותפרסום ותקשורתוול אורי דוד

צילום ותמונותפרסום ותקשורתמ" בע1999חי בזק צילום 

צילום ותמונותפרסום ותקשורתישראל פרץ

צילום ותמונותפרסום ותקשורתמ"כ המרכז לצילום בע.ט.י

צילום ותמונותפרסום ותקשורתצילום עיתונות ופרסום-יגאל לוי

צילום ותמונותפרסום ותקשורתיונתן שדה

צילום ותמונותפרסום ותקשורתפנורמה שרותי צילום-מורן שגיא

צילום ותמונותפרסום ותקשורתמ"סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע

צילום ותמונותפרסום ותקשורתסטודיו ראד זועבי

צילום ותמונותפרסום ותקשורתסידר דוד

צילום ותמונותפרסום ותקשורתקלוז אפ צלמים

סלולר ותקשורתפרסום ותקשורתמ"אופק אחר פתרונות תקשורת בע

סלולר ותקשורתפרסום ותקשורתמ"אייפרקטיקום תקשורת פרקטית בע

סלולר ותקשורתפרסום ותקשורתמ"נועם אלקטרוניקה בע.ב.א

סלולר ותקשורתפרסום ותקשורתאוחיון אלי- אלי פון 

סלולר ותקשורתפרסום ותקשורתמ"פלאפון תקשורת בע

סלולר ותקשורתפרסום ותקשורת"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע

סלולר ותקשורתפרסום ותקשורתמ"ביפר תקשורת ישראל בע

סלולר ותקשורתפרסום ותקשורתמ"חברת פרטנר תקשורת בע

סלולר ותקשורתפרסום ותקשורתמ"הוט מובייל בע

C.T.I-סלולר ותקשורתפרסום ותקשורתסחר סלולרי בינלאומי

הוצאה לאורפרסום ותקשורתחברת אל סונארה הוצאה לאור בעמ

הוצאה לאורפרסום ותקשורתאלון הוצאה לאור

הוצאה לאורפרסום ותקשורתאלון ליאור

הוצאה לאורפרסום ותקשורתמ"אלנבוגן הפקות בע

הוצאה לאורפרסום ותקשורתמ"לאור בע' דאר אלהודא הוצ

אולפן הקלטותפרסום ותקשורתחן הררי הפקות מוזיקליות

אולפן הקלטותפרסום ותקשורתרעש לבן הפקות-שפרן איתמר



אולפן הקלטותפרסום ותקשורתבורוס אלעד אליעזר

אולפן הקלטותפרסום ותקשורתבלכרוביץ נועם

רכבמ"איתוראן בע

רכבמ"דורי בע.צ.ג

מ"בע (1997)דרך ארץ הייווייז  רכב

רכבמ"דיבייט בע

6- רכבמ"חוצה צפון בע

מוסכיםרכבמ" של אפי בע4על  4

מוסכיםרכבמ"אבוליל לדיקור בע

(1992)אביב סוכנויות וקטנועים  מוסכיםרכב

מוסכיםרכבאסייג אברהם

מוסכיםרכבמ"אלמסריה בע

מוסכיםרכבמ"אוסמה מזגנים בע

מוסכיםרכבעבד אל האדי אמין-אמין סובארו

מוסכיםרכבמ"אמין נצרת בע.ע.א

מוסכיםרכבמ"מדור הנדסה בע.א.נ

מוסכיםרכבמ"בן משה עובדיה ובניו בע

מוסכיםרכבש בעמ.י.א.בני משה ביטון ד

מוסכיםרכבמ"גלבוע טייר סנטר בע

מוסכיםרכבגל שרותי גרירה וחילוץ

מוסכיםרכבפרונט אום אלפח-גליון אחמד יוסף

מוסכיםרכבמ"גתוס בע

מ"ח בע"דיוק הידראוליקה אגש מוסכיםרכב

מוסכיםרכבפדילה חמדאן-דלהום זגגות רכב

מוסכיםרכבמ"בע (1999)דיוכר 

מ"דלהום זגגות ושרותי רכב בע מוסכיםרכב

מוסכיםרכבמ"דוד מלכה בע

"דלהום פתרונות מתקדמים לרכב בע מוסכיםרכב

מוסכיםרכבמ"דלהום מוטורס בע

מוסכיםרכבואקד אחמד

מוסכיםרכבזכוכית מרכז זגגות טרקטורים בעמ

מוסכיםרכבמ"חשמלאות רכב בע.נ.ח

מ"טייר סנטר רשת צמיגים בע מוסכיםרכב

מוסכיםרכבמ"טירק בע

מוסכיםרכבמ"מוסך אחים אסייג בע

מוסכיםרכבזועבי' מוסך אבראהים פרג

מוסכיםרכבינקו-מכוני הספידומטר

מ"מרכבים טכנולוגיות תחבורה בע מוסכיםרכב

ח בעמ" אגש2000מולדת אחזקות  מוסכיםרכב

מ"מוסך דיזל מוהנד שהואן בע מוסכיםרכב

מוסכיםרכבמסגריית אחים בצלאל

מוסכיםרכבאלהאדי עפולה- מרכז שירות עבד 

מוסכיםרכבמ"מוסך נהריים בע

מוסכיםרכברדיו ענתר

מ"שירה חברה לתיקון משאיות בע מוסכיםרכב

סוכנויות רכברכבמ"עפולה בע.ב.א

סוכנויות רכברכבנגררים-אביב סוכנויות

סוכנויות רכברכבמ"עבדולהאדי בע.ס.א

סוכנויות רכברכבמ"דומיקאר בע

(טרייד אין) 1988קאר -דן ליס א סוכנויות רכברכב

מ"הארגז תדיטל אוטומוטיב בע סוכנויות רכברכב

סוכנויות רכברכבמ"הארגז תעשיות בע

סוכנויות רכברכביפנאוטו חברה ישראלית לרכב בעמ



סוכנויות רכברכביוניברסל פתרונות תחבו-אס.טי.יו

סוכנויות רכברכבמ"קבוצת ניסקו בע

חלפיםרכבמ"אספיר בע

חלפיםרכבמ"יבוא ושיווק בע.א.א

מ"אמפיר סחר ויבוא בע. י.ס.א חלפיםרכב

חלפיםרכבמ"מערכות בע. זד.די

חלפיםרכבמ"לאופר שווק בע. ש.ד

חלפיםרכבמ"הידראוליקה העמק בע

חלפיםרכבמ"המייעל זנגי את זנגי בע

חלפיםרכבמ"המייעל זנגי את זנגי בע

חלפיםרכבזועבי מוחמד-חלקי חילוף נעורה

חלפיםרכבאדרי יונתן-יוני חלפים

דלקים ושמניםרכבמ"דלקל שיווק דלקים בע

דלקים ושמניםרכבמ"בע (2004)דלקל אנרגיה 

דלקים ושמניםרכבדלק חברת הדלק הישראלית בעמ

דלקים ושמניםרכבמ"דלקל דלקים בע

דלקים ושמניםרכבאספקת גזים.צ.ו

דלקים ושמניםרכבמ"טן חברת דלק בע

דלקים ושמניםרכבמ"סונול ישראל בע

מכוני רישוירכבמ"אמיתי ובניו סוכנויות בע

מצעים לתשתיותמ"אספלט אלפא בע

מצעים לתשתיות

מצעים לתשתיותהובלות ועבודות עפר.ל.א

מצעים לתשתיותגיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים

מצעים לתשתיותמ"ח בע"מחצבות בית אלפא אגש

מצעים לתשתיותתבור שאן חרוד אגודה שיתופית חק

קבלניםלעבודות הנדסיות' אגמי חב

קבלניםאנקונינה נדב-אוטוטו

קבלניםמ"אדמות אתגר בע

קבלניםמ"ארטמאג בע

קבלניםמ"חאלד לבנייה בע.ח.א

קבלניםמ"ר בע.אפיק ת

קבלניםמ"אבו דיבה יחיא בע

קבלניםאבו גאלי נבהאן עבודות מסגרות

קבלניםמ"סיפה בע-א

קבלניםמ"אחים עומרי תעשיות בע.א

קבלניםמ"בהא בע.א.א

"אומגה אפסילון עבודות בניין בע קבלנים

מ"בני בכר זועבי חברה לבניה בע קבלנים

קבלנים2000בני חאלדי 

קבלניםבנייני הסולטאן תשתיות ופיתוח ב

קבלניםמ"בלאל לבניין ופיתוח בע

קבלניםמ"לבניין בע' ברכוביץ חב

קבלניםא בע"תשתיות וכ-בני חאפז עואודה

קבלניםמ"ה בע.מ.בוני מסד הצפון ב

קבלניםס יזום וניהול פרוייקט'בי ברידג

קבלניםמ"גנאים רדואן בע

קבלנים"גופר הנדסה "גפר אליהו 

קבלניםמ"א פיתוח וריסוסים בע.י.ג

מ"ר בינוי והשקעות בע.ח.דקל א קבלנים

קבלניםמ"דרך חדשה בתנועה בע

בעמ(1998)הלה הנדסה בניה ויזום קבלנים

קבלניםהבראת עמאר אבראהים



קבלניםהחברה לתשתיות של קיבוץ חפציבה

מ"הדר ייצוב קרקע פרוייקטים בע קבלנים

קבלניםעבודות בניין-זועבי נסרי

קבלניםזועבי בסאם תשתיות בנין

קבלניםזועבי כמאל

קבלניםמ" בע11זועבי ראאיף חומוס 

קבלניםזועבי בכר

בנ' מהנדס וקבלן לעב-זועבי אחמד קבלנים

קבלניםזועבי ויסאם

קבלניםזועבי ראיף

קבלניםחאכו מוסא

קבלניםחיבורים בעץ

קבלניםמ"טוהר מקוואות בע

מ"טל מיה תשתיות והובלות עפר בע קבלנים

קבלניםגורי אדם- טהרת אדם 

קבלניםעבודות בניה. ע.י

קבלניםקבלן בנין-מאיר ביטון 

קבלניםנאסר זועבי קבלן בניין ופיתוח

קבלניםמ"סימוני הצפון בע

מ"פואז טאהא לעבודות בניה בע קבלנים

קבלניםמ"גנטוס ובניו בע' פרג

קבלניםמ"פנינת עוזיאל בע

קבלניםמ"חברה להובלות בע.א.ר

קבלניםמ"שמחון אדמונד ובנו בע

קבלניםתורגמן ראובן

שיפוציםקבלניםמ"אס לשטח בע.פי.אמ

שיפוציםקבלניםאמור ניר- אומן הצבע 

שיפוציםקבלניםW.Aדי 'אבו גאלי וג

שיפוציםקבלניםשיפוצים ועבודות- אבירם אלישע 

שיפוציםקבלניםבר ליאור גיא

שיפוציםקבלניםמלון הר תבו-בלייזר שאול בנימין

שיפוציםקבלניםבי דיזיין- בן דוד יובל

שיפוציםקבלניםפרוייקטים.גיל ה

שיפוציםקבלניםאברין פורסאן וליד'ג

שיפוציםקבלניםבדיני עמוס

שיפוציםקבלניםדראושה משהור חוסין

שיפוציםקבלניםזועבי סמיח-הראשון בשיפוץ

שיפוציםקבלניםפינטו יצח- הספקה טכנית לבניין 

שיפוציםקבלניםתשתיות.א- לאד 'הבראת ח

שיפוציםקבלניםזוהר בניה ושיפוצים כללים

שיפוציםקבלניםמאל'זועבי ג

שיפוציםקבלניםזועבי חאזם

שיפוציםקבלניםיוסף רבין

שיפוציםקבלניםינון שלי

שיפוציםקבלנים פרוייקטיםE.M-לוגסי אליהו אלי 

שיפוציםקבלניםמזאריב עבד אלסלאם

שיפוציםקבלניםמאיר מרואת מוהנד

שיפוציםקבלניםמ"בע. מ.נתיב בטוח ד

שיפוציםקבלניםמ"ן בע"עוז מעיינות הנדל

שיפוציםקבלניםצבע ועבודות-עומרי שאדי

שיפוציםקבלניםמ"מסאד יזמות ובניה בע. ע

שיפוציםקבלניםעיסא טייח ושיפוצים

שיפוציםקבלניםעטיה אחמד קבלן בניין ושיפוצים



שיפוציםקבלניםצור בניה ושיפוץ

שיפוציםקבלניםרן בשטח

שיפוציםקבלניםרם סלע עבודות בנייה ושיפוצים

דלתותשיפוציםקבלניםמ"דלתות בע.ג.א

בניהקבלניםאבו זוייד אחמד

בניהקבלניםמ"חאלד לבנייה בע.ח.א

בניהקבלניםמ"אחים פבר בע

בניהקבלניםמ"שבו ושות בע. ש.א

בניהקבלניםטל שמיר-ע עבודה עברית.ש.י

מ"פואז טאהא לעבודות בניה בע בניהקבלנים

בניהקבלניםבתי עץ המשאלות-צרפתי גיא

בניהקבלניםבנייה מתקדמת בעמ-צוות לבניין

בניהקבלניםמ"שחאדה פאוזי בע

מבנים יביליםבניהקבלניםמ"אחים סלטי הנדסה בע

מבנים יביליםבניהקבלניםמ"גל מרין בע

מבנים יביליםבניהקבלניםמ"היחידה לאחזקה בע

מבנים יביליםבניהקבלניםישרא מרין יצור מבנים

מבנים יביליםבניהקבלניםמחסני המחסנים ישראל

מבנים יביליםבניהקבלניםבני לולו-סעאדה מוחמד

בניה ירוקהבניהקבלניםחלום חדש-'יואב נהארי ושות

חשמלקבלניםמ"פודי עבודות חשמל בע.א

חשמלקבלניםמ"אריה כהן חשמל בע

חשמלקבלניםחשמליית תל יוסף-איש שלום שלמה

חשמלקבלניםעבודות חשמל-זועבי.ע.א

חשמלקבלניםאבי חשמל תקשורת ושיפוצים

חשמלקבלניםמ"בע (2015)אל רום מתקנים 

חשמלקבלניםאו הדס/כהן אמיר ו-אמיר מערכות

חשמלקבלניםבן שושן מימון- אור אריאל 

חשמלקבלניםמ"רמות שרון בע.י.א

חשמלקבלניםמ"בית אלפא אלקטריק בע

חשמלקבלניםגולדמן לב

חשמלקבלניםגומעה סאמר בן מחמוד

חשמלקבלניםגזאל עבודות חשמל ושיפוצים

חשמלקבלניםהנדסאי חשמל-דדון הרצל

חשמלקבלניםחשמל אריה כהן

חשמלקבלניםמ"חשמל עין חרוד בע

חשמלקבלניםחשמל חרוד

חשמלקבלניםמ"חשמל זועבי בע

חשמלקבלניםיב אסדי יאסין'חאג

חשמלקבלניםירדן שרון חשמל ובקרה

חשמלקבלניםאריה מערכות חשמל ואחזקה

חשמלקבלניםנחמן ירון

חשמלקבלניםחשמל צפון תעשיות חשמל בעמ.ע.נ

חשמלקבלניםסופיה-עמורי ויסאם

חשמלקבלניםבן שושן ליא- חשמל ואחזקה . א.פ

חשמלקבלניםמ"קלינה אליעזר ובניו בע

שירות למזגניםחשמלקבלניםפלא קור-אונר מנחם

שירות למזגניםחשמלקבלניםסיידה איילי-העמקים.א.א

86)אלמור חשמל התקנות ושירותים  שירות למזגניםחשמלקבלנים

שירות למזגניםחשמלקבלניםחשמל מיזוג.ר.א

שירות למזגניםחשמלקבלניםחשמל ומיזוג זועבי

שירות למזגניםחשמלקבלניםמ"חברת שרות קירור בע

שירות למזגניםחשמלקבלניםלחיאני יוסף-יוסי מזגנים



שירות למזגניםחשמלקבלניםנדב סעד שרותי קירור

שירות למזגניםחשמלקבלניםנועם קירור ומיזוג

שירות למזגניםחשמלקבלניםקול שרותי קירור

שירות למזגניםחשמלקבלניםשמואלי רפאל שירותי מיזוג אויר

הסעותקבלניםמ"בע (ויניק)ארז הסעות 

הסעותקבלניםמ"ברק הגלבוע בע

הסעותקבלניםמ"ברק טורס בע. ה.ב

הסעותקבלניםמ"בון תור בע

הסעותקבלניםהסעות נאנא-ראמנה אסמהאן'ג

הסעותקבלניםמ"הסעות חנניה פרץ בע

מ" בע2004 (ח.ע)המסיע עפולה  הסעותקבלנים

מ" בע2000 (1999)המסיע עפולה  הסעותקבלנים

הסעותקבלניםמ"הסעות אבנר בע

(אילה ניזר)הסעות חנניה פרץ בעמ הסעותקבלנים

הסעותקבלניםמ"הסעות גיא פרץ בע

הסעותקבלניםזיאדאת עלי הסעות ומסחר

הסעותקבלניםהנסיעות והתיירות נצרת' חב

הסעותקבלניםמ"יזרע סחר והשקעות בע

הסעותקבלניםמ"מטיילי האלוף בע

הסעותקבלניםמ"סיורים בעמק בע

הסעותקבלניםמ"תמר טורס בע.ע

ניקיון מחזור ואשפהקבלניםמ"אינפיניה מיחזור בע

מ"אמניר תעשיות ושרותי סביבה בע ניקיון מחזור ואשפהקבלנים

מ"אחים רוקח עבודות ציבוריות בע ניקיון מחזור ואשפהקבלנים

ניקיון מחזור ואשפהקבלניםמ"אביב תעשיות מיחזור בע

ניקיון מחזור ואשפהקבלניםן גלבוע שירותים מוניצפלי.ס.ח.א

ניקיון מחזור ואשפהקבלניםמ"אוזן שרותי חיטוי והדברת בע

ניקיון מחזור ואשפהקבלניםר נקיון תלאלוי נבילה.ל.ג

ניקיון מחזור ואשפהקבלניםטביב החברה הארצית לטיפול ופינו

ניקיון מחזור ואשפהקבלניםפ אחזקות שירותי ניקיון ו.א.ש.מ

ניקיון מחזור ואשפהקבלניםמ"קבוצת אלון בע

תשתיותקבלניםמ"ח לתשתיות בע.מ.א

תשתיותקבלניםמ"פיתוח בע.אבו אלחסן ע

מ"אחים רוקח עבודות ציבוריות בע תשתיותקבלנים

תשתיותקבלניםמ"ארזים תשתיות הגלבוע בע

תשתיותקבלניםאחמד חסן תשתיות

מ"בע (2006)ע לעבודות עפר .ד.א תשתיותקבלנים

תשתיותקבלניםלפתוח וצנרת.כ.מ.ע' חב

תשתיותקבלניםחברה לפיתוח. כ.גלבוע ג

תשתיותקבלניםמ"גנאיים רדואן בע

תשתיותקבלניםב (ר ישראל'ט פטצ'ג)איי .פי.י'ג

מ"אד לפיתוח תשתיות בע'המצעד ג תשתיותקבלנים

תשתיותקבלניםזועבי עבד אלחלים

תשתיותקבלניםמ"ד בע'חאלדי עבדאל מגי

תשתיותקבלניםיעקב יעקב ובניו

תשתיותקבלניםמ"יעקב שי הנדסה בע

תשתיותקבלניםערבויות- יעקב שי הנדסה

תשתיותקבלניםמקביל ביוב-מ"יעקב שי הנדסה בע

תשתיותקבלניםמ"יצחק פנחס ובניו בע

תשתיותקבלניםמ"כוכבי הגלבוע בע

מ"ג תשתיות ופיתוח בע.משה כהן ל תשתיותקבלנים

תשתיותקבלניםמ"עקארי תשתיות בע

תשתיותקבלניםמ"ן בע"עוז מעיינות הנדל



תשתיותקבלניםמ"ץ קבלני הצפון בע"ק

תשתיותקבלניםמ"שחאדה פאוזי בע

תשתיותקבלניםתשתיות ופיתוח-שיבלי דאוד 

תשתיותקבלניםמ"פ הנדסה ושרותים בע.ח.ש

תשתיותקבלניםסולל בונה תשתיות-שיכון ובינוי 

תשתיותקבלניםמ"תוראב השקעות ופיתוח בע

עבודות עפרקבלניםעואודה ובניו לפיתוח ועפ.א

עבודות עפרקבלניםאבידן עבודות עפר ופיתוח. צ.א

עבודות עפרקבלניםמ"אלפורת עבודות עפר בע

עבודות עפרקבלניםברוטוס

עבודות עפרקבלניםמ"חרוד בע-בית שאן

עבודות עפרקבלניםמ"בן ציון טרבלסי בע

עבודות עפרקבלניםעבודות עפר- ראמנה איהאב 'ג

עבודות עפרקבלניםזועבי מוחמד ערפאת

עבודות עפרקבלניםחיים אלייה

עבודות עפרקבלניםמ"א בע.ח.מחפרון העמקים א

עבודות עפרקבלניםקבלן לעבודות עפר מים-נחום' פרג

עבודות עפרקבלניםעבודות עפר ותחזוקת כבישים.א.ר

.רון עבודות עפר ייזום ופיתוח מ עבודות עפרקבלנים

עבודות עפרקבלניםמ"רחמני עבודות עפר  בע.מ.ר

עבודות חקלאיותקבלניםמ"אגודה שיתופית בע-צ"אל

עבודות חקלאיותקבלניםמ"דובי שמיר בע

"בן ישי חקלאות ויזמות עסקית בע עבודות חקלאיותקבלנים

עבודות חקלאיותקבלניםמ"פורז עיבודים חקלאיים בע

עבודות חקלאיותקבלניםמ"פרץ אלעד ואדיר חקלאות בע

ביוב ושאיבהקבלניםמ"אלי שרותי שאיבה וביוב בע

ביוב ושאיבהקבלניםמ"ונטורה אשר בע

מ"שמש חברת שמירה ואבטחה בע.א ניקיוןקבלנים

ניקיוןקבלניםמדיין שרותי בית ורווח-אחמד עזת

ניקיוןקבלניםמ"י לי אחזקות בע.ע.א

ניקיוןקבלניםאחזקות.ר.י-בוטבול יעקב רפאל

מ"בע (1995)התאמה השמה ומידע  ניקיוןקבלנים

ניקיוןקבלניםמ"ליאם שרותי נקיון ואחזקה בע

ניקיוןקבלניםסמארט וואטר- מיכאל חי ביטון 

פינוי אשפהקבלניםמ"אורוז שירותים בע

פינוי אשפהקבלניםן גלבוע שירותים מוניצפלי.ס.ח.א

פינוי אשפהקבלניםפינוי.ג.מ-עבדול המית,גרכד מתין

פינוי אשפהקבלניםמ"בע (1985)ב שרותי נוי .א.ר.י

פינוי אשפהקבלניםמ"מילאנו הובלות בע

פינוי אשפהקבלנים(טליה)סיתהל חגל 

איטוםקבלניםמ"ציפויים בע.פ.א

איטוםקבלניםפ ציפויים ואחזקות.א

איטוםקבלניםסופר איטום-כיוף כראמה

איטוםקבלניםבן איטום- מקמיל בן 

הנגשותקבלניםבאום אמנון- עדי טכנולוגיות 

הנגשותקבלניםמרכז ישראלי לנגישות בתקשו-מהלב

הנגשותקבלניםמ"דיזיין בע.נב

מ" בע1951אלקטרה מוצרי צריכה  מעליות ומתקני הרמהקבלנים

מעליות ומתקני הרמהקבלניםמ"שינדלר נחושתן מעליות בע

נגישותקבלניםשינשזון שוק-גל פתרונות נגישות

ריסוק ופינוי גזםקבלניםהובלות עדן- זיאדאת חניפה 

"שימי מועלם גידולים חקלאיים בע ריסוק ופינוי גזםקבלנים

מסגריותאלמוזנינו מרדכי נמרוד



מסגריותמ"אדרי דרקוני ברזל בע

מסגריותמ"תעשיות מסגרית רמי בע.ד.ז

מסגריותמ"מתכות אלונים בע

מסגריותמ"מסגריית אחים בצלאל בע

מסגריותפטיטיף עמוס מסגרות כללית

ברזלמסגריותאחים בצלאל

ברזלמסגריותסעד סמאר-מתכת גוזף

ברזלמסגריותמסגרית אלי זנו

אלומיניוםמסגריותעבד אלבאסט זועבי-אלום זועבי

אלומיניוםמסגריותאבו סאלח עבדאל שמואל גוילי

אלומיניוםמסגריותרשת בפני היתוש-בן עזרא שי 

אירועיםמ"בראשית בע- סגור 

אירועיםשעבו יוסף-ליעד אחזקות ואירועים

אירועיםקיבוץ ניר דוד

מזוןאירועיםמ"ארז אלה נכסים והשקעות בע

מזוןאירועיםהפונדק של ברווז-אפרים רזיאל

מזוןאירועיםמ"אלמשהדאוי קינג סטור בע

מזוןאירועיםממתקי קובי- אוחיון ישי 

מזוןאירועיםא ויקטורי חברה לניהול ואחז.ב.א

מזוןאירועיםאליחי מלכה

מזוןאירועיםברנרדו נגלברג

מזוןאירועיםבליס מיט בר

מזוןאירועיםבת ציון יונה

מזוןאירועיםבית קליה דגנים

מזוןאירועיםמ"גורן ובניו בע

מזוןאירועיםמ"ש תבלין בטבע בע.י.ד

(בית הרחה גלילי )דרך התבלינים  מזוןאירועים

מזוןאירועיםמ"היפר זול האחים זכור בע

מזוןאירועיםהמתוקים של חני

מזוןאירועיםזועבי מ-הדרך לבריאות וטבעונות 

מזוןאירועיםמ"ירקניה בעמק בע- ה 

מזוןאירועיםוידר אברהם

מ"ויקטורי רשת סופרמרקטים בע מזוןאירועים

מזוןאירועיםמזנון נעורה-זועבי מחמוד ריאד

מזוןאירועיםזועבי ריתאל

מזוןאירועיםחברת אלמשהדאוי  למסחר ושיווק ב

מזוןאירועיםה'פיצרל-חזות יצחק

מזוןאירועיםמ"יהודה שיווק בע.ש.ח

מזוןאירועיםירון כהן- טימין 

מזוןאירועיםמ"שיפודי עמוס בע.ט.י

מזוןאירועיםיפאורה שותפות מוגבלת לשיווק

מזוןאירועיםיעקב כהן ובניו

מזוןאירועיםמ"יונס ובניו מסעדה מזרחית בע

מזוןאירועיםכהן קרן

מזוןאירועיםכהן אסתר מיני מרקט גן נר

מזוןאירועיםמינימרקט אומן

מזוןאירועיםמינימרקט בני פרץ

מזוןאירועיםזכור אלי- מזנון ליאב 

מזוןאירועיםמכולת עומרי תגריד

מזוןאירועיםמ"פיצוחי שני בע

מזוןאירועיםמ"שופרסל בע

מזוןאירועיםמ"שיפודי הכיכר בע

מזוןאירועיםבית אריזה  גלבוע



קייטרינגמזוןאירועיםקייטרינג אללוף-אללוף עמרם

קייטרינגמזוןאירועיםמ"אייל שלי שרותי מזון בע

קייטרינגמזוןאירועיםהקייטרינג של סמי-אבו חמד סמי

קייטרינגמזוןאירועיםמ"גלאט שף בע

קייטרינגמזוןאירועיםהסעות מסחר פונציקי אלי

קייטרינגמזוןאירועיםמ"ליבנת ודותן גבאי בע

קייטרינגמזוןאירועיםמ"משי פיננסים בע

קייטרינגמזוןאירועיםברזילי מלכה- מלכלה 

קייטרינגמזוןאירועיםנש עפולה-נש

קייטרינגמזוןאירועיםזועבי יחיא- פיצה אל הנא 

קייטרינגמזוןאירועיםמ"קייטרינג  אודי בר אביב בע

קייטרינגמזוןאירועיםמ"קייטרינג דליקטיב בע

קייטרינגמזוןאירועיםמ"שאול ורדי ובניו בע

מאפיותמזוןאירועיםחיוך מתוק הקונדטורי-ברייר נוגה

מאפיותמזוןאירועיםאיפרגן מיכל

מאפיותמזוןאירועיםחיוך מתוק-ברייר נוגה

מאפיותמזוןאירועיםמאפיית גבריאל

מאפיותמזוןאירועיםמ"קונדיטוריית קציר בע

מאפיותמזוןאירועיםמ"קונדטוריות קציר בע

ירקות פירותמזוןאירועיםדקלה מולא אומנית הפרי

הגברה ותאורהאירועיםברבי אביאל-הגברה ותאורה.ב.א

הגברה ותאורהאירועיםצוף הגברה ותאורה-גרמה שמואל

הגברה ותאורהאירועיםמ"בע. ר.דן קול ד

הגברה ותאורהאירועיםמ"הכל בקול הגברה תאורה בע

הגברה ותאורהאירועיםנירקול-וגנר נמרוד

הגברה ותאורהאירועיםמ"זזים ברשת בע

הגברה ותאורהאירועיםסביח חסן אחמד-חם קר העמק

הגברה ותאורהאירועיםסאונד והפקה מוזי- תומר רוזנטל 

במות ואביזריםאירועיםאבו סבייה עאדל

במות ואביזריםאירועיםמ"בז פתרונות יצירתיים בע

במות ואביזריםאירועיםרועי ברגר- הפינה הפקות 

במות ואביזריםאירועיםזוהר הרקיע קונסטרוקציות במות ו

במות ואביזריםאירועיםשעבו יוסף-ליעד אחזקות ואירועים

במות ואביזריםאירועיםמ" בע2002מגוון 

במות ואביזריםאירועיםחן אבי אברהם- סופר פלסט 

השכרת כסאות ושולחנותאירועיםאבו סבייה עאדל

השכרת כסאות ושולחנותאירועיםגן עדן פתרונות

השכרת כסאות ושולחנותאירועיםאור רופא-סנדויץ העמק

מופעים ואומניםאירועיםאליהו אמיר

מופעים ואומניםאירועיםאוסדון חיים

מופעים ואומניםאירועיםאליהו אריה

מופעים ואומניםאירועיםאלמלח שרון

מופעים ואומניםאירועיםאהרון מנחם

מופעים ואומניםאירועיםמ"ד שורה ראשונה בע.ג.א

מופעים ואומניםאירועיםמ"וי אקספו בע.או

מופעים ואומניםאירועיםמ"ארט דיירקטור מופעים בע

מופעים ואומניםאירועיםאייל נרדי

מופעים ואומניםאירועים'ארז פרג

מופעים ואומניםאירועיםברנע איתי

מופעים ואומניםאירועיםשפר גיא צבי-בלוניזם

מופעים ואומניםאירועיםגבי ברלין

מופעים ואומניםאירועיםמ"גורביץ מוזיקה והפקות בע

מופעים ואומניםאירועיםדני מרטין



מופעים ואומניםאירועיםדלאשה סנאא

מופעים ואומניםאירועים

מופעים ואומניםאירועיםמ"המופע המוטורי בע

מופעים ואומניםאירועיםהדר לוי

מופעים ואומניםאירועיםהקרקס

מופעים ואומניםאירועים(ר"ע)תיאטרון השעה הישראלי 

מופעים ואומניםאירועיםהלוי תומר

מופעים ואומניםאירועיםהפעלות ומוזיקה לגי-זידאן ראמי 

מופעים ואומניםאירועיםחיים סרנביץ

מופעים ואומניםאירועיםחיים אסנר

מופעים ואומניםאירועיםחיליק שריר

מופעים ואומניםאירועיםחורי אמיר

מופעים ואומניםאירועיםחזן ברוך

מופעים ואומניםאירועיםטל ורד קפלן

מופעים ואומניםאירועיםטל שגב

מופעים ואומניםאירועיםירון כרמל

מופעים ואומניםאירועיםישראל שבתאי

מופעים ואומניםאירועיםיאיר גרבוז

מופעים ואומניםאירועיםקשור בסרט- יובל המאירי 

מופעים ואומניםאירועיםאומן תופים וכלי הק- יוסי פנסו 

מופעים ואומניםאירועיםלופטין רון

מופעים ואומניםאירועיםנבו קמחי

מופעים ואומניםאירועיםסער בלכר

מופעים ואומניםאירועיםעזרן דוד

מופעים ואומניםאירועיםמ"פמי פרימיום בע

מופעים ואומניםאירועיםמ"קורן מופעים בע

מופעים ואומניםאירועיםקבליס אלי

מופעים ואומניםאירועיםנצרת' תיאטרון אנסמבל פרינג

מופעים ואומניםאירועיםמ"תפעול נטו בע

מופעים ואומניםאירועים(ר"ע)אלחנין נצרת 

מופעים ואומניםאירועים(ר"ע)עמותת אל תוסאל 

משתלות ופרחיםאירועיםאברהם נעמי

משתלות ופרחיםאירועיםעומרי אחמד עאד-משתלת פרחי העמק

משתלות ופרחיםאירועיםמ"משתלה בכפר תל עדשים בע

משתלות ופרחיםאירועיםמ"נדב פרחים ועיצובים בע.ע

משתלות ופרחיםאירועיםאנקרי דניאל-עלי כותרת

משתלות ופרחיםאירועיםמ"פרחים בע-שושנת העמקים

משתלות ופרחיםאירועיםמשתלת סכנין- בדארנה עבד אלראוף

משתלות ופרחיםאירועיםעומרי אחמד עאד-משתלת פרחי העמק

משתלות ופרחיםאירועיםמ"משתלת מלצר בע

משתלות ופרחיםאירועיםהוכמן פנינה-משתלת הוכמן

משתלות ופרחיםאירועיםמ"משתלה בכפר תל עדשים בע

משתלות ופרחיםאירועיםבדארנה עבד- משתלת סחנין 

משתלות ופרחיםאירועיםמ"משתלת למא בע

מ"משק שמעוני בע- משתלת ניצן  משתלות ופרחיםאירועים

משתלות ופרחיםאירועיםעומרי סונדוס-'משתלת אלמרג

משתלות ופרחיםאירועיםמ"מגשימים חממות בע

משתלות ופרחיםאירועיםמ"עץ הצפון משתלות בע

משתלות ופרחיםאירועיםמ"קבוצת רף משתלות בע

משתלות ופרחיםאירועיםמשתלות התבור- מחמוד שובלי

מתנות וספריםאירועיםמ"בע ( 1800)אולטרא שי 

מתנות וספריםאירועיםמ"גיפט בע.איי

מתנות וספריםאירועיםאשואן הובי



מ"אלקיים פאסיפיק שיווק וסחר בע מתנות וספריםאירועים

מתנות וספריםאירועיםאלעד ייצור ושיווק

מתנות וספריםאירועיםמ"אקסטרה ריטייל גרופ בע

"טשופ יבוא יצוא ושיווק בע'גאדג מתנות וספריםאירועים

מתנות וספריםאירועיםמיתוג ומוצרים בעיצוב א- דורין 

מתנות וספריםאירועיםחזי מיקו מוצרי פרסום

מתנות וספריםאירועיםשיווקית.ח

מתנות וספריםאירועיםמ"בע (2005)סטימצקי 

מתנות וספריםאירועיםענבל צדקה נבו

מתנות וספריםאירועיםעדי עובדיה ישראלי

מ"ציפור הנפש אומנות ישראלית בע מתנות וספריםאירועים

מ"קונדור מוצרי פרסום ומתנות בע מתנות וספריםאירועים

מתנות וספריםאירועיםמ"שוגון תיקים ומוצרי עור בע

מתנות וספריםאירועיםמ"שיווק העמק אריזות בע

מתנות וספריםאירועיםOSPשרון עובד 

דגלים וסמליםאירועיםרובין.א

דגלים וסמליםאירועיםמ"כדורי דגלים וסמלים בע.א

דגלים וסמליםאירועיםמ"פרספורט מילמן בע

הפקהאירועיםאדלמן שמואל

בע(ישראל)אר ספונסרשיפ.קי.אס.או הפקהאירועים

הפקהאירועיםאל אור הפקות וידאו

הפקהאירועיםאדרי רונן

הפקהאירועיםמ"אושרה הפקות בע

הפקהאירועיםאולפני יוסף אבו הפקות

הפקהאירועיםזוהר הפקות-אלימלך שמעון 

הפקהאירועיםאורי עופר יועץ תיאטרון

הפקהאירועיםאלירן הפקות

הפקהאירועיםבר גלעד

הפקהאירועיםמ"בלומברג הפקות בע

הפקהאירועיםגלעד הפקות

הפקהאירועיםגלעד הפקות

הפקהאירועיםאמן הפקות'ג

הפקהאירועיםמ"רני הפקות בע'ג

הפקהאירועיםחן ארועים והפקות-גרינברג חן

הפקהאירועיםמ"פרידמן הפקות בע.ד

הפקהאירועיםהפדרציה הישראלית לתקליטים וקלט

הפקהאירועיםליאורה צביקלר-הלהבות

הפקהאירועיםמ"בע (1989)הליקון כנען 

הפקהאירועיםהכל זהב עיצוב הפקה ומיתוג ארוע

הפקהאירועיםמ"חברים הפקות בע

הפקהאירועיםמ"טדי יזמות והפקות בע

הפקהאירועיםירון הראל בימוי והפקה

הפקהאירועיםמ"יאיר קויפמן הפקות בע

הפקהאירועיםיעל היינריך תפור הפקות

הפקהאירועיםמאל הפקות וניהול פרוייק'יוסי ג

הפקהאירועיםמ"ידע במדיה הפקות בע

הפקהאירועיםכספית ייצוג והפקת אמנים וארועי

הפקהאירועיםלויתן מודלין אחינעם

הפקהאירועיםמ"נוהר הפקות ותקשורת בע

אולמות אירועיםאירועיםדנס בר מולדת

אולמות אירועיםאירועיםמ"אולמי אלדיואן בע

אולמות אירועיםאירועיםמ"אולמי אצולת העמק בע

אולמות אירועיםאירועיםמ"גן ארועים תל מגידו בע



ארגון תערוכות וכנסיםאירועיםמ"אקס בע.סי.אי

ארגון תערוכות וכנסיםאירועיםמ"טרגט כנסים בע

טיולים ונסיעותאירועיםטל ניב- אלמנט 

טיולים ונסיעותאירועיםבן שלמה יובל

טיולים ונסיעותאירועיםלאנא-ביאדסי הזר

טיולים ונסיעותאירועיםגיל אברהם מעשה מחשבה

טיולים ונסיעותאירועיםשוהם עודד טיולי אופני- גלגליל 

טיולים ונסיעותאירועיםחוות גזית

טיולים ונסיעותאירועיםמ"צוקים טיולים והרפתקאות בע

ציוד לשטח אירועאירועיםציון קבאלו- אוריה הקמות 

ציוד לשטח אירועאירועיםמ"בראשית שירותים ניידים בע

ציוד לשטח אירועאירועיםדודו ארועים

ציוד לשטח אירועאירועיםדודאי ברק

ציוד לשטח אירועאירועיםארונה וורסקין נטע-טבעי

הפעלותאירועיםגורן הפעלות והדרכ"גורן רודיטי 

הפעלותאירועיםמ"א סימבה בע.'ג

הפעלותאירועיםדרבוקומניה מפעלי חינוך

הפעלותאירועיםהדר איתי

הפעלותאירועיםמ"משחקי חן בע

הפעלותאירועיםמ"א שירותים חברתיים בע.ס.מ

הפעלותאירועיםמ" בע20נור פיונירז 

הפעלותאירועיםסיואר ארט

הפעלותאירועיםמ"קבוצת אהל בע

הפעלותאירועיםליצנית רפואית- שושי אופיר 

הפעלותאירועיםמ"שרביט הדרכה בע

הפעלותאירועיםדרך השלף- שלף ליאור 

הפעלותאירועיםפנחסוביץ איציק-איציק המדליק

הפעלותאירועיםמ"אורחות הגלבוע בע

הפעלותאירועיםאפראימוב אלירן-ארועים זה אנחנו

הפעלותאירועיםמ"הבלון הפורח בע

הפעלותאירועיםמ"יקלנד בע'זאביק תלם מג

רופאיםוטרינריהקרן רגאל- אדם לחיות 

רופאיםוטרינריהר ציון ברנץ"ד

רופאיםוטרינריהר קרלוס פרמינגר"ד

רופאיםוטרינריהר סלמוביץ משה"ד

רופאיםוטרינריהר יואל בנט"ד

רופאיםוטרינריהר שי רודריג"ד

רופאיםוטרינריהר דוד לאון"ד

רופאיםוטרינריהר אריה סאבו"ד

רופאיםוטרינריהר דנה רותם"ד

רופאיםוטרינריהוטרינר.רסקיו ש-ר סלמוביץ משה"ד

רופאיםוטרינריהר אורן אמון"ד

רופאיםוטרינריהר יפעת שמש"ד

רופאיםוטרינריהשי- ר איתי בר "ד

רופאיםוטרינריהר גולדשטיין גבריאל"ד

רופאיםוטרינריהר פביאן טרומפר"ד

רופאיםוטרינריהמ"ר ניר אלפרט בע"ד

רופאיםוטרינריהר אבי רם מרפאות וטירינריות ב"ד

רופאיםוטרינריה(ר יואלה יריב"ד)יריב יעקב 

שירות וטרינרי לחקלאותוטרינריהמ"בע (2000)וט -ישרא

אבחון וטרינריוטרינריהמ"קרניאלי וט בע

חיסונים וציוד רפואיוטרינריהמ"אספקה וטרינרית בע.א

חיסונים וציוד רפואיוטרינריהמ"מרקט בע-מדי.אל.אי



חיסונים וציוד רפואיוטרינריהמ"ווטמרקט שווק בע

חיסונים וציוד רפואיוטרינריהמ"וטמרקט בע

מזוןוטרינריהמ" בע2000אקיטה לחיות 

מזוןוטרינריהמ"בית ארז חוות מילטין בע

מזוןוטרינריהמ"ביופט בע

מזוןוטרינריהמ"דודי סוכנויות עזוז בע

מזוןוטרינריהח"דקטרי מזון וציוד לבע

מ"בע (1997)מגן לחיות מחמד -וט מזוןוטרינריה

מזוןוטרינריהמ"מאי פט בע

ציוד מתכלהוטרינריהמ"מוצרי איכות לכלבים בע- אמתי

ציוד מתכלהוטרינריהמ"אשל שרותים וטרינריים  בע

ציוד מתכלהוטרינריהקבלו גיא- חיות הצפון 

ציוד מתכלהוטרינריהמרכז לבעלי חיים-יחיאל אלי

ציוד מתכלהוטרינריהנדב כהן-נדב אילוף כלבים

פסדיםוטרינריהמ"ביואקולוגיה בע.ע.א

לכידה וציודוטרינריהמ"אגרובטיקס בע

לכידה וציודוטרינריהמ"קרונר בע.י

לכידה וציודוטרינריהמ"קניאס אספקה וטרינרית בע

ציוד ספורט מתכלהספורטימית שיווק-אוחיון איילת

בעמ (1997)אוניספורט ציוד כושר  ציוד ספורט מתכלהספורט

ציוד ספורט מתכלהספורטשושני יעקב אברהם-אופן אופן

ציוד ספורט מתכלהספורטמ"ט עולם הספורט בע.ר.א

ציוד ספורט מתכלהספורטמ"גל ספורט בע-בש

מ"בע (1995)דינאמיק ספורט -ד ציוד ספורט מתכלהספורט

ציוד ספורט מתכלהספורטמ" בע2007ח עולם הספורט .ז

מ"ספורט בע-כל בו תחביב מחסני ציוד ספורט מתכלהספורט

ציוד ספורט מתכלהספורטמ"לודוס עולם הספורט בע

ציוד ספורט מתכלהספורטוקנין שמואל-ספורט העמקים 

ציוד ספורט מתכלהספורטספורט סטאר-עומרי ספא

מגרשים ואולמות ציוד מעוגןספורטחידוש מגרשי ספורט. ל.ב

מ"בע (87) מוצרי ספורט 2000קאר  מגרשים ואולמות ציוד מעוגןספורט

אטרקציותספורטמ"אורן מודל גן בע

אטרקציותספורטמתקני שעשועים-אורי ורדי

אטרקציותספורטמ"בע (2014)קרטינג .ד.א

אטרקציותספורטעז הרים- גורן בועז

חוגים והדרכהספורטאלול דיקלה

חוגים והדרכהספורטאלוני ברק

חוגים והדרכהספורטטיפולים במים- אפרת פורת 

חוגים והדרכהספורטגולן דגנית

חוגים והדרכהספורטרוכבי סוסים- דראושה מוחמד 

חוגים והדרכהספורטהמרכז לאומנויות ותרבות הגוף בע

חוגים והדרכהספורטחנה אדרי

חוגים והדרכהספורטאו ענ/עיני דקל ו-כדורגל בעמקים

חוגים והדרכהספורטמזרחי עמית

חוגים והדרכהספורטדליה נתן- קסם התנועה

חוגים והדרכהספורטתומר לניר

פרקט וריצוףחיפוייםאורן בן שלום

פרקט וריצוףחיפוייםבוסקילה גלית

פרקט וריצוףחיפוייםמגנלי,צרעה,גלבול ישראל טקניון

פרקט וריצוףחיפוייםמ"מאני טיים יזמות בע

וילונותחיפוייםיניב פארי עיצוב וילונות וטפטים

וילונותחיפוייםבן שטרית יר- סאן תעשיות .אנט.י

וילונותחיפוייםגון דוד יצחק-צל



וילונותחיפוייםרווה וילונות יוקרה

פרגולות ודקיםחיפוייםמ"צל בע.אס.אמ

פרגולות ודקיםחיפוייםמ"אל בניה וגגות בע.בי.א

פרגולות ודקיםחיפוייםמ"קיט הנדסה בע-יוני

פרגולות ודקיםחיפוייםפרגולות והרכבת מבנ-טורקיז בדשא

ציפוי ואיטוםחיפוייםפ ציפויים ואחזקות.א

ציפוי ואיטוםחיפוייםאינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בעמ

חיפוי קירות גגותחיפוייםאומן העץ

חיפוי קירות גגותחיפוייםמ"אורן אקוסטיקה בע

חיפוי קירות גגותחיפוייםמ" בע2005בהלול עיצובים 

ברזנטים, רשתות, אוהליםחיפוייםמ"מ דן בע.ג.א

ברזנטים, רשתות, אוהליםחיפוייםכיסויים.י.מתפרת א- ויזמן איתן 

ברזנטים, רשתות, אוהליםחיפוייםמ"מתפרת מירית בע

ברזנטים, רשתות, אוהליםחיפוייםמ"שייד פרו בע

ברזנטים, רשתות, אוהליםחיפוייםששון אברהם

ריהוט ביתיריהוטמ"קאדו הום בע

ריהוט משרדיריהוטמ"מירז תעשיות בע.ד.א

מ"א ריהוט וציוד משרד בע.ש.א ריהוט משרדיריהוט

ריהוט משרדיריהוטמ"ארגמן מתכת בע

מ"בריח סדן תעשית כספות בע ריהוט משרדיריהוט

ריהוט משרדיריהוטבני כספות

ריהוט משרדיריהוטמ"דודי אופיס בע

מ"בע (1997) 2000חלווה ריהוט  ריהוט משרדיריהוט

ריהוט משרדיריהוטמ"כתר פלסטיק בע

מ"התופרת ריהוט משרדי בע.ע.נ ריהוט משרדיריהוט

ריהוט מוסדות חינוךריהוטאלשרק אספקה ופרסום

ריהוט מוסדות חינוךריהוטמסטר אופיס- גנאים עותמאן עבד 

ריהוט מוסדות חינוךריהוטמ"היפר משרד בע

ריהוט מוסדות חינוךריהוטאם תירם סוכנויות יבוא בע.אר.טי

מ"יצור רהוט לגני ילדים בע.-ג.י ריהוט מוסדות חינוךריהוט

ריהוט מוסדות חינוךריהוטמ"יסוד בע

ריהוט מוסדות חינוךריהוטמ"מילגה בע

ריהוט מוסדות חינוךריהוטמשה אזולאי

ריהוט מוסדות חינוךריהוטמ"עולם הילד והנוער בע

ריהוט מוסדות חינוךריהוטעמית למשרד

ריהוט מוסדות חינוךריהוטמורן ספיר-צליל ברזל

ריהוט מוסדות חינוךריהוטמ"בע ( 1991)רהיטי הכח 

ריהוט רחובריהוטמ"שגב תעשיות בע.אם.אי

ריהוט רחובריהוטמ"מ מתכות בע.ש.ל

מטבחים מוסדיריהוטמ"ברוני גז בע

מטבחים מוסדיריהוטשם טוב יחזקאל-חי בירוק

מהנדסים מתכננים אדריכליםאיריס גוראל

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"אורבניקס בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםאגבאריה פרסאן אברהים

מהנדסים מתכננים אדריכליםענבר אדריכלות ובינוי.א

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"אברהם שבתאי מהנדס בנין בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםאביעד שר שלום

מהנדסים מתכננים אדריכליםסרגוסי בעמ-טוך-אדריכלות נוף

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"מתכננים בע.ב.א

מהנדסים מתכננים אדריכליםיריניג בעמ'אלקת סקיוריטי איניג

מהנדסים מתכננים אדריכליםמהנדסים יועצים חשמל ותקשור.ס.א

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"הנדסה אזרחית בע-רונן.ש.א

מהנדסים מתכננים אדריכליםאוסטרליץ נעם מרדכי



מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"אריק צפון הנדסה בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםמקביל ביו-מ"אריק צפון הנדסה בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"יוספי הנדסה בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"מהנדסים יועצים בע.א.א

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"איתי זהבי אדריכלים בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםשחף תכנון- אבי נוביק

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"אילן צבי אדריכל בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםר הנדסה וניהול פרוייקטים ב.פ.א

מהנדסים מתכננים אדריכליםאריה שילה אדריכלים

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"אלנאשף הנדסה בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםלב הנדסה ופרוייקטים-אר

מהנדסים מתכננים אדריכליםאדריכלי נוף-ארמוני אלון

מהנדסים מתכננים אדריכליםתכנון והקמת פרוייקטים בע.ת.ס.א

מהנדסים מתכננים אדריכליםאברהם ענבל

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"מהנדס בנין בע- אברהם שבתאי 

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"אקס פוינט הנדסה וייעוץ בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"איתי דנגור הנדסת בניין בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"איפלסון מהנדסים בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"מוחמד טאהא בע' אנג

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"הנדסה ופרוייקטים בע-קפלן.נ.א

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"אוסאמה פרח מהנדסים יועצים בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםאדריכלים ובוני ערים- איזן .ג.א

מהנדסים מתכננים אדריכליםאדולפו דודלזק שאול

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ראזק בע-בשיר עבד אל

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"בנין והנדסה בע1886ביטוליט 

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ילון מערכות תשתית בע- בלשה 

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ב תכנון ופיתוח הנדסה בע.א.ב

מהנדסים מתכננים אדריכליםגלובינסקי צבי  מהנדס יועץ

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ל מהנדסים בע.א.גרונר ד

מהנדסים מתכננים אדריכליםגיל שגיא

מהנדסים מתכננים אדריכליםאדריכלות-גלעדי גליה

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"אדריכלות ובינוי בע.מ.ג

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"דאמו הנדסה אזרחית בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםהנדסה ובניין-דקל גרמה

מהנדסים מתכננים אדריכליםר תכנון ופיתוח ערים ואזורי.מ.ד

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ר טבעוני אדריכלים בע"ד

מהנדסים מתכננים אדריכליםמהנדס יועץ-דנק עמוס

מהנדסים מתכננים אדריכליםדלתא מהנדסים יועצים

מהנדסים מתכננים אדריכליםאדריכל-הרצל רפאלי

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"הלה הנדסה ואדריכלות בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםאדריכלות-הרן ילין

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ויקטור בורביע מהנדסים בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםזהבי איתי

מהנדסים מתכננים אדריכליםזועבי אחמד בן מוקדאד

מהנדסים מתכננים אדריכליםזוהר לניר אדריכל נוף

מהנדסים מתכננים אדריכליםבנ' מהנדס וקבלן לעב-זועבי אחמד

מהנדסים מתכננים אדריכליםויעוץ' תכ-מחמוד ,זועבי פאדיה 

מהנדסים מתכננים אדריכליםמהנדס אזרחי- ורי עמאר 'ח

מהנדסים מתכננים אדריכליםיהושוע שושני אדריכל ומתכנן

מהנדסים מתכננים אדריכליםיעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף

מהנדסים מתכננים אדריכליםישראל שלמה מהנדס בניין

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ירון אופיר מהנדסים בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםוקרו מלאכי'יעל קוז



מהנדסים מתכננים אדריכליםהנדסה.ט.י

מהנדסים מתכננים אדריכליםכפרי יורם

מהנדסים מתכננים אדריכליםמהנדס בנין-מסאד פורסאן

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"מגדלי הגלבוע הנדסה בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםהנדסה ויזמות. ע.נ

מהנדסים מתכננים אדריכליםנויצ-נויה זבולון 

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ענאן בטחיש מהנדס חשמל בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ענבל הנדסה בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםפאדיה את שריף מהנדסים וויועצים

מהנדסים מתכננים אדריכליםפרנקפורט אדריכלים

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"קוריאל אדריכלים בע-אמר

מהנדסים מתכננים אדריכליםתכנון וניהול פרויקטים.וויי.קיי

מהנדסים מתכננים אדריכליםקו גובה אדריכלות נוף

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"שמיס מיכאל הנדסה בע

מהנדסים מתכננים אדריכליםמ"שלח גד אדריכלות נוף בע

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ז הנדסת חשמל בע.אבי

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםמהנדסים יועצים חשמל ותקשור.ס.א

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"מהנדסים יועצים בע.א.א

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםק בנימין'איז

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםר הנדסה וניהול פרוייקטים ב.פ.א

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכלים"ובנו מהנדסים יועצים בע.איוב ג

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"הנדסת חשמל ובקרה בע.וו.א

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ" בע1998. ר.אורגד הנדסה ד

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםחסן המא- אקסטרימנג הנדסת חשמל 

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ד מהנדסים יועצים בע.מ.ר.ב

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםגרינברג שטרנגלז הנדסת חשמל בעמ

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםהנדסת חשמל ומער- ים מהנדסים 'ג

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםר אינה ניסנבאום"ד

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"מתכננים בע.ב.א- דן שרון 

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"להנדסת חשמל בע' טופז חב

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםשאחי מהנדסים ויועצים'סלימאן ו

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ענאן בטחיש מהנדס חשמל בע

חשמל תקשורת ובקרהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"תל הנדסת חשמל בע

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםלעבודות הנדסיות' אגמי חב

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"אהוד ויסברג מהנדס בע

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"אלנאשף הנדסה בע

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםאברהם ענבל

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"הנדסה ופרוייקטים בע-קפלן.נ.א

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"מהנדסי הצפון בע.א.ג

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"י הנדסה בע.ד.מ.ה

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםלבל מהנדסים יועצים.י

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"יוסי פניני מהנדסים יועצים בע

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"יעד תכנון מים בע

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"איה הנדסה בע. נ

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ענבל הנדסה בע

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"פלגי מים בע

מים וביובמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"בע' שי עגנון ושות

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםאפלבאום מדידות והנדסה אזרחית ב

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםשרותי מדידות-אוטומפ

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםשרותי הנדסה-בקלה תאופיק אחמד

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםבני שפירא מודד מוסמך

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכלים"מודדים מוסמכים בע' גטניו ושות

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםש מדידות הנדסה ויעוץ בעמ.ג.ד



מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםזיתאוי ראני שירותי מדידה

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"חץ הצפון מיפוי והנדסה בע

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"בע (ט.מ)טכנולוגיות מפוי 

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםיאסין בכר עומר

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"מודדי טבעון שרותי הנדסה בע

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםהנדסה ויזמות. ע.נ

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםמודדים מוסמכים- עזמי אבו חנא

מיפוי ומדידהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"שירותים הנדסיים בע.ג.ה.ע

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםלי שפירא רוטמן-אור

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםסרגוסי בעמ-טוך-אדריכלות נוף

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםאדריכלי נוף-ארמוני אלון

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםבאסם אדריכלות ועיצוב ס-אל לאלא

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםאדריכלים ובוני ער-ברגר רודולפו

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםפיראס חילו-ארד אדריכלות נוף

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםנתיב לנוף-גלעד דיאמנט

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםאדריכל נוף- געש ערן 

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"אדריכלות נוף בע-דוד אלחנתי

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםזוהר לניר אדריכל נוף

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםיפתח שמחוני

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםאדריכלית נוף-יסמין אתמרי

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"קוריאל אדריכלים בע-אמר

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםקו גובה אדריכלות נוף

נוףמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"שלח גד אדריכלות נוף בע

תעבורה, תחבורה, כבישיםמהנדסים מתכננים אדריכליםביסאן שירותים הנדסיים

תעבורה, תחבורה, כבישיםמהנדסים מתכננים אדריכליםהנדסת כבישים ותנועה בע- ביסאן 

תעבורה, תחבורה, כבישיםמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"תכנון יעוץ ומחקר בע-ינון

תעבורה, תחבורה, כבישיםמהנדסים מתכננים אדריכליםהנדסה.ט.י

תעבורה, תחבורה, כבישיםמהנדסים מתכננים אדריכליםאו/מזאוי גסאן אנטון ו

תעבורה, תחבורה, כבישיםמהנדסים מתכננים אדריכליםפאדיה את שריף מהנדסים וויועצים

תעבורה, תחבורה, כבישיםמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"שמיס מיכאל הנדסה בע

תעבורה, תחבורה, כבישיםמהנדסים מתכננים אדריכליםשניידר תכנון כבישים ומדידות בע

קרקעמהנדסים מתכננים אדריכליםיועץ גאוטכני-אריה קליין

קרקעמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ארם מהנדסים בע

קרקעמהנדסים מתכננים אדריכליםמהנדס אזרחי יועץ ק-איאד טרביה 

קרקעמהנדסים מתכננים אדריכליםחביב אללה מוחמד' אינג

קרקעמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"גת גאולוגיה ותכנון בע

קרקעמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"דוד דוד וישי ביסוס מבנים בע

קונסטרוקציהמהנדסים מתכננים אדריכליםנעאמנה מופדי רמזי

בנייןמהנדסים מתכננים אדריכליםחאג יחיא בלאל- הנדסה .א.י.ב

סביבה ואקולוגיהמהנדסים מתכננים אדריכליםאוסטרליץ נעם מרדכי

סביבה ואקולוגיהמהנדסים מתכננים אדריכליםשחף תכנון- אבי נוביק

סביבה ואקולוגיהמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"די הנדסה ואקולוגיה בע.אי.איי

סביבה ואקולוגיהמהנדסים מתכננים אדריכליםברקאי תכנון סביבתי

סביבה ואקולוגיהמהנדסים מתכננים אדריכליםד הנדסת חשמל ותאורה ב.ר.ברקת י

סביבה ואקולוגיהמהנדסים מתכננים אדריכליםאו רונית/טורק יורם ו

שירותי הדמיהמהנדסים מתכננים אדריכליםאתקאן

שירותי הדמיהמהנדסים מתכננים אדריכליםעיצוב תעשייתי- דביר 

שירותי הדמיהמהנדסים מתכננים אדריכליםכהן אדריכלים.י

יועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםד הנדסת חשמל ותאורה ב.ר.ברקת י

יועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםשאחי מהנדסים ויועצים'סלימאן ו

אקוסטיקהיועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםאיזון ייעוץ אקוסטי

אקוסטיקהיועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"עדי אקוסטיקה בע.א

אקוסטיקהיועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ר יולי קלר בע"ד



אקוסטיקהיועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםר מוגילבסקי מיכאל"ד

אקוסטיקהיועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"חינגה מהנדסים בע

ראייהיועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםא להנדסה אדריכלות ועיצוב.ל.ח.נ

נגישותיועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםחטיב נזיה שירותים הנדסיים

בודק מעליות ומתקני הרמהיועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםהוסגון משה

מידע' ומע GISיועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםזילברמן גיל

קרקעיועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםמ"ישראל קלר יעוץ לביסוס בע

קרקעיועציםמהנדסים מתכננים אדריכליםמועלם ויסאם- יועצים .א.מ

הרצאות וסדנאותאשל אילן

הרצאות וסדנאותאהרונוביץ נעמה

הרצאות וסדנאותהנחית קבוצות וארגונים-אתי בהם

הרצאות וסדנאותיצחק יחזקאל

הרצאות וסדנאותאחים שטיגליץ

הרצאות וסדנאותאסולין ימית

הרצאות וסדנאותה איבתהאל'אלחג

הרצאות וסדנאותאסנת טוניאן

הרצאות וסדנאותת"אורלי פלמאי ושו

הרצאות וסדנאותאנה רוזין

הרצאות וסדנאותאהרוני צביה

הרצאות וסדנאותייעוץ עסקי ופננ- ר מירב 'אנידג

הרצאות וסדנאותמ"האן בע.ג.א

הרצאות וסדנאותאזולאי גילה דניה תבונה כלכלית

הרצאות וסדנאותגישור ובניית הסכמות- אופטימום 

הרצאות וסדנאותמנהיגות לשינוי חברתי"איתי מלר 

הרצאות וסדנאותאורי פיין

הרצאות וסדנאותאבראהים עפאף

הרצאות וסדנאותאילנה בן אליעזר

הרצאות וסדנאותאטר אסף דוד

הרצאות וסדנאותנווה אלה-אפידלה

הרצאות וסדנאותנחיית קבוצות-אמל  ואוי

הרצאות וסדנאותאבו גאלי לידיה

הרצאות וסדנאותאורית שטרנברג

הרצאות וסדנאותאסמא סעד פודי

הרצאות וסדנאותעומרי מושירה-אלבילסאן

הרצאות וסדנאותאורלי סלע

הרצאות וסדנאותייעוץ והדרכה-אבו רייא 

הרצאות וסדנאותאיריס פארן סטנקובסקי

הרצאות וסדנאותאירית רוזן

הרצאות וסדנאותבית ספר למקוצעות ה- אור אלונה 

הרצאות וסדנאות(ר"ע)אל הלב 

הרצאות וסדנאותאבאדה רנא

הרצאות וסדנאותאוריה הדרכות

הרצאות וסדנאותאוהד לוי שירותי תוכן

הרצאות וסדנאותאלפסי ימית

הרצאות וסדנאותבית המלאכה-בקאל עידן

הרצאות וסדנאותבן בינה רויטל

הרצאות וסדנאותבראון רן משה

הרצאות וסדנאותבוחניק מריילה

הרצאות וסדנאותבירון אבנר

הרצאות וסדנאותבן אור אפרת ואברהם

הרצאות וסדנאותבת אל ברונשטיין

הרצאות וסדנאותבסול שירין

הרצאות וסדנאותברונר נורמן



הרצאות וסדנאותבר נס תמר

הרצאות וסדנאותאבר פאתנה בת מוחמד'ג

הרצאות וסדנאותגיל טוברי

הרצאות וסדנאותגלית וייצמן

הרצאות וסדנאותחוט השני-גואטה ליטל

הרצאות וסדנאותגנאל רות

הרצאות וסדנאותגל גונן ונעמה

הרצאות וסדנאותגוטגליק מורן ואריאל

הרצאות וסדנאותגן עדן סלין

הרצאות וסדנאותהשיעור שלי- גור ברקאי 

הרצאות וסדנאותקסם המזרח- גדיר אבו פנה נאדיה 

הרצאות וסדנאותר עירית פרנפס גזית"ד

הרצאות וסדנאותר כבהה מוסטפא"ד

הרצאות וסדנאותאו לילך/דיין אורי ו

הרצאות וסדנאותדלית לוי

הרצאות וסדנאותהלית כץ- דישה

הרצאות וסדנאותר לימור קורש"ד

הרצאות וסדנאותדפנה פיליפ

הרצאות וסדנאותמרואן,דאהר מארי נגם

הרצאות וסדנאותר בני ברנפלד"ד

הרצאות וסדנאותר גדי ביאליק"ד

הרצאות וסדנאותדמיטרי לייקין

הרצאות וסדנאותדורית אגמי

הרצאות וסדנאותדלת פתוחה

הרצאות וסדנאותר שמעון אזולאי"ד

הרצאות וסדנאותדדו אילנית

הרצאות וסדנאותדראשוה שלבי אזהאר-דרך לאושר

הרצאות וסדנאותאו ליט/מלניק מוטי-דור האלכוהול

הרצאות וסדנאותר איילת כרמי"ד

הרצאות וסדנאותהחברים של יעל

הרצאות וסדנאותיעל+שרונה אריאל-החברים של יעל

הרצאות וסדנאותסבסטיאן-הרמן דורון

הרצאות וסדנאותהברון שלומית

הרצאות וסדנאותאלרום- הדר שולשטיין 

הרצאות וסדנאותהמרכז הכלכלי לפיתוח יזמות עסקי

הרצאות וסדנאותהדיל בלון

הרצאות וסדנאותאו  יור/וודניצקי נילי ו

הרצאות וסדנאותמ"וויסייד סולושיינס בע

הרצאות וסדנאותוייס עידו

הרצאות וסדנאותזיסקינד גריגורי

הרצאות וסדנאותזועבי אחלאם

הרצאות וסדנאותניבאל הדרכות- זועבי ניבאל 

הרצאות וסדנאותזומר דפנה

הרצאות וסדנאותרזון שרון

" הרצאות וסדנאותקשי משה"-חכמת הטבע

הרצאות וסדנאותחיים טטרו

הרצאות וסדנאותחכמוב ענת

הרצאות וסדנאותאולה ריאחין סלאימה'ח

הרצאות וסדנאותה'חנה סנדרין בונפצ

הרצאות וסדנאותחמזה דהאמשה ולאא

הרצאות וסדנאותחיים כהן

הרצאות וסדנאותחלאילה חוסיין

הרצאות וסדנאותאנגאז- טאהא נגם 



הרצאות וסדנאותיאיר רונן

הרצאות וסדנאותיערי ורדה אורלי

הרצאות וסדנאותירדן טויזר

הרצאות וסדנאות(ר"ע)יוזמות אברהם 

הרצאות וסדנאותכהן דוד-הנחייה מכדור אחר

הרצאות וסדנאותמגע בתאום-כהן עופר גליה

הרצאות וסדנאותלביא נועה

הרצאות וסדנאותליאורה דותן

הרצאות וסדנאות(ר"ע)לינקס מרכז לימוד והכשרות 

הרצאות וסדנאותלי ראובני בר דוד

הרצאות וסדנאותאל דייעה

הרצאות וסדנאותתכשיטנות- לנה טמוס 

הרצאות וסדנאותלפתוח משאבי התמודדות-משאבים

הרצאות וסדנאותמ"ון ברייס הדרכה בע'ג

הרצאות וסדנאותרינה חדד- מבשלים ברינה 

הרצאות וסדנאותמטבח תמארה

הרצאות וסדנאותמ"מחקר התלהבות בע

הרצאות וסדנאותמזמים ושותפויות- מיקי רון 

הרצאות וסדנאותמאל'מחרום הנא ג

הרצאות וסדנאותנורה עודה גראבה

הרצאות וסדנאותפרופסור-נמרוד אלוני 

הרצאות וסדנאותם'בארין ניג'סמאח ג

הרצאות וסדנאותסמירה סלימאן

הרצאות וסדנאותאומנות ועיצוב.מ.ס

הרצאות וסדנאותסמאהר סלאמה

הרצאות וסדנאותסיפורים מובילים להצלחה בע-ל"סמ

הרצאות וסדנאותסלימאן מרוה פארוק

הרצאות וסדנאותסאלח סוהאד

הרצאות וסדנאותעמותת

הרצאות וסדנאותודי קליניק'ג- עזאיזה ריאהם 

הרצאות וסדנאותעת לדעת העשרה חברתית אזרחית בע

הרצאות וסדנאותענת ירון

הרצאות וסדנאותפלג שריקה לימור

הרצאות וסדנאותפודי אבראהים אמירה

הרצאות וסדנאותהבית של המשפחות המיוחדות- קשר 

הרצאות וסדנאותמ"קיבוץ משעול אגודה שיתופית בע

הרצאות וסדנאותקרסו דניאל שלמה

הרצאות וסדנאותאביבה קפלן

הרצאות וסדנאותרמי סטויצקי

הרצאות וסדנאותראגדה זידאן

הרצאות וסדנאותשרית זר אביב

הרצאות וסדנאותשלופתא תאטרון חברתי

הרצאות וסדנאותשירלי יובל יאיר

הרצאות וסדנאותשאדיה אסכנדר

הרצאות וסדנאותדולב המרכז הישר-תמר ועמית לוי 

הרצאות וסדנאותבית היוצר לחידוש ה-תנועת תרבות

חוגים ופעיליותאליאור שניר

חוגים ופעיליותאפי סבג

חוגים ופעיליותאלמוג קלמן פרנסיס

חוגים ופעיליותסדנאות ייחודיות בא- בוטה סימה 

חוגים ופעיליותזמיר עינב מיכל

חוגים ופעיליותטלמן שרה

חוגים ופעיליותמשתלת רדואן



שירותי מינהלהי החברה לניהול ארכיונים בע.ש.א

שירותי מינהלהמ"ברניר שרותי מינהל בע.א

שירותי מינהלהמ"אביב ממן ניהול נכסים בע

שירותי מינהלהויצמן אברהם

שירותי מינהלהמ"שירותים פיננסיים בע.ערד ב

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהמ"אמרון שרותים עורכי דין בע

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהעורכי דין' אילן מירון ושות

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהד אשקר אסד"עו

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהמ"ד בע"חברת עו' אליהו מלך ושות

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהמשרד עורכי דין-אלי ברוך

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהעורכי דין' שילה ושות.א

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהיעוץ סביבתי-אייל שני

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהמ"אובונטווי בע

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהמ"אד בר יועצים בע

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהעורכי דין' אילן מירון ושות

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהיעוץ כלכלי ועסקי-אהוד חסון

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהמ"אור יישומים בע

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהאבני דרך יעוץ ארגוני הדרכה וני

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהאורי גדס אילני

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהארגון ומדעי נהול יועצים בע-אמן

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהייעוץ עסקי ופננ- ר מירב 'אנידג

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהמ"אינטרלוק פיתוח בע

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהויטנברג משרד עורכי דין- אבירם 

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלה'בן עמי רוזנבוים ושות

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהבסרגליק חזן משרד עורכי דין

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהבן דור רון אליהו

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלה'גילת קנולר גראוס סלומון ושות

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהגור צבי

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהשירותים משפטיים.ש.ד

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלההלם אלי

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלה'ויינברגר ברטנטל ושות

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהעורך דין-זועבי פואד

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהמ"חכמ ייעוץ מוניציפאלי בע

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהעורך דין-יעקב לנקרי

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהד ומגשרת"לוי עו- יעל פוקס 

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהיוסי אונטרמן

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהמשרד עורכי דין-מראם אברהים 

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהשירותיים משפטי- ד אורי דדו "עו

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהצדק חן

עורכי דין ויועציםשירותי מינהלהמעוז יעקב+צחי אלישע-קשת אנושית

שמאיםשירותי מינהלהמ"אמנון נזרי בע

שמאיםשירותי מינהלהמ"אבישי זיו שמאות מקרקעין בע

שמאיםשירותי מינהלהאריה אריאל שמאי מקרקעין בעמ

שמאיםשירותי מינהלהשמאות רכב' אלסאלח נאסר ושות

שמאיםשירותי מינהלהאביב שפירשטיין שמאות והערכת נז

שמאיםשירותי מינהלהשמאי מקרקעין- אייל יצחקי 

שמאיםשירותי מינהלהאגבאריה יוסף הנדסה שמאות ובטיח

שמאיםשירותי מינהלהמהנדס ושמאי מקרקעין-ברלינר דן

שמאיםשירותי מינהלהשמאי-בן שימול שמעון

שמאיםשירותי מינהלהשמאות והערכת נ-גולדשטיין שמואל

שמאיםשירותי מינהלהדיין יהודה

שמאיםשירותי מינהלהדורית פריאל שמאות מקרקעין

שמאיםשירותי מינהלהדרורי ויסמן שיפמן שמאים



שמאיםשירותי מינהלהמ"דרורי שקד שמאים בע

שמאיםשירותי מינהלהמ"ד שמאים בע.ר.ו

שמאיםשירותי מינהלהיגאל טלמן את עמי בן שימול

שמאיםשירותי מינהלהמ"מוטי זייד בע

שמאיםשירותי מינהלהנחום פרמינגר

ביטוחשירותי מינהלהמ"איילון חברה לביטוח בע

ביטוחשירותי מינהלהגבאי יובל

ביטוחשירותי מינהלהמ"דלהום טריפל איי בע

ביטוחשירותי מינהלהמ"הכשרה חברה לביטוח בע

ביטוחשירותי מינהלהמ"הראל חברה לביטוח בע

ביטוחשירותי מינהלהמ"מנורה מבטחים ביטוח בע

ביטוחשירותי מינהלהשיווק פיננסים-משה חביב

ביטוחשירותי מינהלהמ" בע1991נועם ניהול סיכונים 

חשבונאותשירותי מינהלהמ"אעלימי את קאסם בע

חשבונאותשירותי מינהלהחשבונות ושירותים לעיר בעמ-אייל

חשבונאותשירותי מינהלהמ"ברניר שרותי מינהל בע.א

חשבונאותשירותי מינהלהאגבאריה בהא אלדין

חשבונאותשירותי מינהלהשירותי-עבד אלקא ,ד'אגבאריה מאג

חשבונאותשירותי מינהלהאופק אסף יועץ מס

חשבונאותשירותי מינהלהאמיר כרמי רואי חשבון

חשבונאותשירותי מינהלהנ שירותי ניהול.א-אבראהים נאשף 

חשבונאותשירותי מינהלה'בועז מקלר ושות

חשבונאותשירותי מינהלהבולוס פיטר

חשבונאותשירותי מינהלהרואי חשבון-'בנימין שטיינר ושות

חשבונאותשירותי מינהלהמ"בע' ברלב ושות

חשבונאותשירותי מינהלהח"רו' גבע ושות.מררי,לב-בר

חשבונאותשירותי מינהלהאי.איי.ברלב אס

חשבונאותשירותי מינהלהגרניט מערכות שכר ויחסי עבודה ב

חשבונאותשירותי מינהלהגבאי מיכאל

חשבונאותשירותי מינהלהמ"דנה חשבונאות ויעוץ בע

חשבונאותשירותי מינהלהזנאתי נועם

חשבונאותשירותי מינהלהמ"יעול שכיר מחקר ופיתוח בע

חשבונאותשירותי מינהלהמ"רוזאדים ייעוץ והשקעות בע

חיתוםשירותי מינהלהמ"גרין בוק בע

חיתוםשירותי מינהלהמ"מגדלור מערכות זמן אמת בע

חיתוםשירותי מינהלהמ"בע.די.פרסונל איי

גביה וחקירהשירותי מינהלהרש ייעוץ מודיעין וחקירות בע.אק

גביה וחקירהשירותי מינהלהאגוז פלוס

גביה וחקירהשירותי מינהלההיחידה הארצית לחקירות בעמ-ברק

גביה וחקירהשירותי מינהלהחי רחמים

גביה וחקירהשירותי מינהלהמ"ר בע.ע.ג.מ

גביה וחקירהשירותי מינהלהמ"מידות שירותים מוניציפליים בע

גביה וחקירהשירותי מינהלהבסיס חברת עורכי דין- רוזן 

גביה וחקירהשירותי מינהלהמ"רפואון בע

גביה וחקירהשירותי מינהלהמ"ל איתור וביצוע בע.ה.ש

ארכיוניםשירותי מינהלהי החברה לניהול ארכיונים בע.ש.א

ארכיוניםשירותי מינהלהחברה לניהול ארכיונים בעמ-ארכיב

ארכיוניםשירותי מינהלהמ"אוגדנים שרותי ארכיב בע

ארכיוניםשירותי מינהלהמ"אוגדנים סריקה בע

גיוס משאביםשירותי מינהלהמוטי חן שירותים מוניציפליים בע

יעוץ ארגונישירותי מינהלהמ" יועצים בע1ארא 

יעוץ ארגונישירותי מינהלהבטשא עדנה

יעוץ ארגונישירותי מינהלהמ"גיל אסטרטגיות בע



יעוץ ארגונישירותי מינהלהר"הקואליציה הישראלית לטראומה ע

יעוץ ארגונישירותי מינהלהלוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים

יעוץ ארגונישירותי מינהלהמיכל שקד

פיקוחשירותי מינהלהאבי ולדמן

פיקוחשירותי מינהלהאחזקה ושרותים- דני כהן

פיקוחשירותי מינהלהמ"בסקי ניהול ויזמות בע'זרז

אבחונים והשמהשירותי מינהלהמ"מילא בע-אדם

אבחונים והשמהשירותי מינהלהמ"אדם מילא טק בע

אבחונים והשמהשירותי מינהלהמ"בלבי פתרונות בע

אבחונים והשמהשירותי מינהלהמ"ב פלייס בע'גו

אבחונים והשמהשירותי מינהלהיפתח תותיה הדר

אבחונים והשמהשירותי מינהלהמ"בע (ישראל)פילת 

שירותי מידעשירותי מינהלהמ"אמצעי המחשת בטיחות בע

שירותי מידעשירותי מינהלהמ"אינפו שירותי מידע לרשויות בע

שירותי מידעשירותי מינהלהמ"אינטגרה טים אינטרנשיונאל בע

שירותי מידעשירותי מינהלהר מוטי סלע"ד

שירותי מידעשירותי מינהלהמ"ס מידע עסקי בע.פ.חשבים ה

שירותי מידעשירותי מינהלהמ"חנוך ורפי סמית יעוץ ומחקר בע

שירותי מידעשירותי מינהלהתוואסול תרגומים ולוק-לאל'חסן ג

שירותי מידעשירותי מינהלהחגי רוזנברג שרותי תמלול ועימוד

שירותי מידעשירותי מינהלהמ"חבר תרגומים בע

שירותי מידעשירותי מינהלהמ"טיק טק טכנולוגיות בע

שירותי מידעשירותי מינהלהשריקי ליאור-יוניברסל תרגומים

שירותי מידעשירותי מינהלהיפעת המרכז למידע תקשורתי בעמ

שירותי מידעשירותי מינהלהמ"פקסליין טכנולוגיות בע

שירותי מידעשירותי מינהלהקיבוץ רמת יוחנן

שירותי מידעשירותי מינהלהקרת יועצים- קידר 

שירותי מידעשירותי מינהלהשנתון הממסד הישראלי-ברנר יובל 

שירותי מידעשירותי מינהלהמ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

קיימות וסביבהשירותי מינהלהמ"אורבניקס בע

קיימות וסביבהשירותי מינהלהבן שלום ירמי

קיימות וסביבהשירותי מינהלהמ"בוסט פורוורד בע

קיימות וסביבהשירותי מינהלההגר מעיין סולומון

ייעוץ בינוי חינוךשירותי מינהלהר שי כנעני"ד

יזמות וקידום פרויקטיםשירותי מינהלהיאיר אפט-יסודות יוזמות חברתיות

יזמות וקידום פרויקטיםשירותי מינהלהיזמויות יוסף גולדשטיין

יזמות וקידום פרויקטיםשירותי מינהלהמ"בע. ג.יזמות בספורט נ

עבודותשרותי תיקון.א.א-אליהו גבריאל

גינוןעבודותאלעד דשאים גינון ופיתוח ב

גינוןעבודותאברהם עשהאל-אביב שרותי גינון

גינוןעבודותגוונים גינון ופיתוח

גינוןעבודותעמרם שלם-גינון שלם

גינוןעבודותמ"ליגן עבודות גינון ופתוח בע

גינוןעבודותמ"דודי גינון בע

גינוןעבודותלפיתוח ועבודות גינ' חב-גינונים

גינוןעבודותמ"דשאים ירוקים בע

גינוןעבודותמ"יבוא דשא סנטטי בע. ש.ד

גינוןעבודותמ"דשא עוז בע

גינוןעבודותהשאם פאוזי

גינוןעבודותבעמ(אבנר חייט)הגנן שרותי גינון

גינוןעבודותח"גינון ופיתוח בע-ויצמן יובל

גינוןעבודותזיו שמואל

גינוןעבודותמ"זוהר כץ בע



גינוןעבודותגינון העמק- זיאדאת מחמוד 

גינוןעבודותהאמינות בגינון- זועבי מהראן 

גינוןעבודותאסייג טל- טל וגן 

גינוןעבודותיהלי פרוייקטים

גינוןעבודותלינוי גינון

גינוןעבודותמ"מושיקו גינון בע

גינוןעבודותאו גל/ממו מרדכי ו- גינון צפון 

גינוןעבודותמ"נתיב ירוק גינון ופיתוח בע

גינוןעבודותנטע גינון

גינוןעבודותס גינון.א-סיגאוי יעקב

גינוןעבודותעדי נוי גינון

גינוןעבודותעומרי גיזום עצים

גינוןעבודותירוק עד-או גלית/פרנקו משהו ו

גינוןעבודותפניני דשא

גינוןעבודותגינון ופיתוח תשתיות-קו ירוק 

גינוןעבודותשיבלי חוסין

מכסחת זרועגינוןעבודותמ"ח תעשיות בחקלאות בע.ש.א

ריסוס והדברהגינוןעבודותמ"כהן הדברות בע.ע.א

ריסוס והדברהגינוןעבודותמ"אוזן שרותי חיטוי והדברת בע

ריסוס והדברהגינוןעבודותברנט יניב

ריסוס והדברהגינוןעבודותדני הדברות

ריסוס והדברהגינוןעבודותמ"הדברה משולבת בע

ריסוס והדברהגינוןעבודותמיכאל חיה

כלים שוניםעבודותאליהו נורי

כלים שוניםעבודותאליהו ארמון

כלים שוניםעבודותירמי יוסף-אומן הבובקט

כלים שוניםעבודותתורגמן יהונתן גד

קבלניותעבודותחיון אורי משה

שליחויותעבודות(פליינג קרגו)סי .אף

שליחויותעבודותמ"אביב יעל דרומה בע

שליחויותעבודותשליחויות וגינון-אבודרהאם משה

שליחויותעבודותזלצמן רונן- אבירי הדרך 

שליחויותעבודותמ"ברנש טק בע

שליחויותעבודותמ"בע. מ.חאלדי ש

הובלות ומנופיםעבודותהובלות.ד.א

הובלות ומנופיםעבודותהובלות ואחזקות.ב.א- בני אלבז 

מ"חברה להובלות בע(רולף)הגה  הובלות ומנופיםעבודות

הובלות ומנופיםעבודותמ"גבעתי בע-הידקו

הובלות ומנופיםעבודותאו עליזה/חדד אליהו ו- העבר נא 

הובלות ומנופיםעבודותזיאדאת האיל- הובלות עדן פלוס 

הובלות ומנופיםעבודותמ"זכריה אבו אלחסן הובלות בע

הובלות ומנופיםעבודותיוזמה גליל חברה להובלה

הובלות ומנופיםעבודותמ"חברה להובלות בע.א.ר

הובלות ומנופיםעבודותשמואל הובלות

תרגומיםעבודותמ"איגמי בע

בדיקות מעבדהעבודותמ"אגם בקרה ניטור ושליטה בע

בדיקות מעבדהעבודותמ"איזוטופ בע

פריצת מנעוליםעבודותאיתן הפורץ.א-אסתרי איתן

ניקוי ספות שטיחיםעבודותאפעה אחזקות

שירותי כביסהעבודותשירותי כביסה- גדעון 

שירותי כביסהעבודותסגור-שרותי כביסה-חומרי גדעון

אינסטלציהעבודותיוחאי שרותי אינסטלציה

תיירותמ"אסיה תורס בע



תיירותמ"אורטל תיירות ונופש בע

תיירותתיירות ונופש- אופק חדש

תיירותאופיר טורס

תיירותבן יוסף אילן

תיירותמ"ברון טורס בע

תיירותמ"גרין לאיין טורס בע

תיירותמ"דוגל ייזום והשקעות בע

תיירותמ"יוניתורס נהריה בע-דיזנהויז

תיירותהיכל שלמה המרכז למורשת

תיירותהלוי ארבל

תיירותמ"חוף גיא בע

תיירותמ"יעד נסיעות ותיירות בע

תיירותמ"הלל ושות בע.י

תיירותכרמה לטיולים וחוגים

לינהתיירותאגודת אכסניות נוער בישראל

לינהתיירותמ"אורחאן רמות בע

לינהתיירותבית הארחה קיבוץ לביא

לינהתיירותמ"גולדן קראון תיירות בע

לינהתיירותמ"מלונות בע.פ.ד

לינהתיירותמ"מלוני השרון בע' חב

ספאלינהתיירותשדו מיכל- בצל הגלבוע 

שונותתיירותעמותת כח צביקה

שונותתיירותמ"אורחות הגלבוע בע

שונותתיירותמ"אורטל תיירות ונופש בע

שונותתיירותאלמו חווה זינה

שונותתיירותמאיו-אלירן דה

שונותתיירותפארק הסחלבים-דניאלי

שונותתיירותעאהד אלחסיס

מסעדותמזוןתיירותמ"אחוזת אחים גריל בר בע

מסעדותמזוןתיירותאמילי קיטשן

מסעדותמזוןתיירותמ"אלעד יוסף מסעדות בע

מסעדותמזוןתיירותמ"גרג עפולה הכשר בע

מ"גבן נימר מסעדה והשקעות בע מסעדותמזוןתיירות

מסעדותמזוןתיירותחוסייסי נורה-המטבח של נורה

מסעדותמזוןתיירותמ"הכרמל לדלקים בע

מסעדותמזוןתיירותזאד וזואד הובלות

מסעדותמזוןתיירותאדרי מרדכי-פאפא פיצה

מסעדותמזוןתיירותמ" בע2005דג דגן 

מסעדותמזוןתיירותחוות התבלינים בגלבוע

אטרקציותתיירותמ"אבו קייאק שייט ותיירות בע

אטרקציותתיירותחוות הגלבוע-גת מיכל

אטרקציותתיירותלוי שירלי-גלבוע קמפינג

אטרקציותתיירותמ"גליל גולן אחר בע

אטרקציותתיירותמ"גליתא חוות השוקולד בע

אטרקציותתיירותמ"דבורת התבור בע

אטרקציותתיירותמ"הדמיות טקטיות בע

אטרקציותתיירותמ"חוות התבלינים בגלבוע בע

אטרקציותתיירותמ"חברת שייט כנרת בע

אטרקציותתיירותחוות דור

אטרקציותתיירותקבאסה לירן-חוות העץ

אטרקציותתיירותחוויה בגלבוע פרץ דניאל

אטרקציותתיירותמ"בע (1994)חוף גיא ניהול 

אטרקציותתיירותחזן איריס-יקב נבו



גופיםאמנות לעם

גופיםמ"ח בע"בקרה גבע אגש

מ"ח בע"דיקם עין חרוד מאוחד אגש גופים

גופיםהחברה להגנת הטבע

גופיםף"הקרן לגמלאי המעו

גופיםהקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק

גופיםהמרכז לאמנות החיים

גופיםהחברה למשק וכלכלה של השלטון המ

גופיםהמכון הבינלאומי למנהיגות

גופיםפינה-העמותה לשיחזור ראש

גופיםייעוץ וטיפול התנה,המכון לניתוח

"החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע גופים

גופים ב1995החברה לפיתוח משאבי אנוש 

גופיםהמועצה לישראל יפה

גופיםהמרכז הישראלי לחיסכון באנרגיה

גופיםהחברה הכלכלית עמק המעיינות

גופיםהסתדרות עולמית-ויצו

גופיםחברה כלכלית גלבוע

גופיםאחזקה- כלכלית גלבוע ' חב

גופיםמ"חברת החשמל לישראל בע

גופיםמ"חברת דואר ישראל בע

גופיםאגודה שיתופית-חקלאי יודפת

גופיםמ"ישראכרט בע

גופיםיד ושם

גופיםיד יצחק בן צבי

גופיםהמועצה הדתית עפולה

יישוביםגופיםאחזקות עסקים עין חרוד מאוחד

יישוביםגופיםאדירים מושב עובדים להתישבות חק

יישוביםגופיםבריכת שחיה גן נר

" יישוביםגופיםאגודה קהילתית כפ" מתיישבי ברק

יישוביםגופיםדבורה מושב עובדים להתישבות חקל

יישוביםגופיםישוב קהילתי כפרי בניר יפה אגוד

יישוביםגופיםגדיש מושב עובדים

יישוביםגופיםמולדת כפר בני ברית

יישוביםגופיםמושב רם און

יישוביםגופיםקבוצת גבע

יישוביםגופיםקיבוץ יזרעאל

יישוביםגופיםקיבוץ עין חרוד מאוחד

יישוביםגופיםקיבוץ תל יוסף

יישוביםגופיםאלון החזקות בעמ-בית השיטה

יישוביםגופיםועד מקומי בית השיטה

יישוביםגופיםועד מקומי עין חרוד איחוד

יישוביםגופיםועד מקומי מולדת

יישוביםגופיםועד מקומי מושב אביטל

יישוביםגופיםועד מקומי סנדלה

יישוביםגופיםועד מקומי ברק

יישוביםגופיםועד מקומי פרזון

יישוביםגופיםועד מקומי חבר

יישוביםגופיםועד מקומי אומן

יישוביםגופיםועד מקומי כפר יחזקאל

יישוביםגופיםועד מקומי מוקייבלה

יישוביםגופיםועד מקומי גן נר

יישוביםגופיםועד מקומי גדעונה



יישוביםגופיםועד מקומי ניר יפה

יישוביםגופיםועד מקומי מושב מלאה

אגודותגופיםאגודת המים השתופית בעמק ח

מ" בע2004אחזקות קיבוץ יזרעאל  אגודותגופים

אגודותגופיםאחזקות עסקים עין חרוד מאוחד

אגודותגופיםאגודת אכסניות נוער בישראל

מ"אגודה שיתופית בע-אלראונק אגודותגופים

אגודותגופיםאלבלסם אגודת שיתופית למי שתייה

אגודותגופיםאגודה שיתופית להתיישבות קהילתי

מ"ח בע"אחזקות בית אלפא אגש אגודותגופים

אגודותגופיםאביב-האגודה לתיירות תל

אגודותגופיםדבוריה-האגודה למען הקשיש

אגודותגופיםיגור חקלאות ועסקים

מ"ח בע" אגש2000אחזקות -מולדת אגודותגופים

אגודותגופיםח בעמ" אגש2000מולדת אחזקות 

אגודותגופיםאגודה שיתופית לאספקת-אלאנעאש

מ"אגודה שיתופית בנעורה בע-אלטל אגודותגופים

עמותותגופיםורבאל'אלג

עמותותגופיםעמותה לקידום רעיות-ארץ כרמל

עמותותגופים(ר "ע )אלי מרחב 

עמותותגופים(ר"ע)איחוד הצלה ישראל 

עמותותגופיםמ"בשבילכם גם אתם בע

עמותותגופיםדורות לקידום אוכלוסיה מבוגרת ב

עמותותגופיםהדריםעמותה ישראלית להדרכת הורי

עמותותגופים(ר"ע)ירוק עכשיו 

עמותותגופיםבית הגפן מרכז ערבי יהודי לתרבו

עמותותגופיםסים"החברה למתנ

מכוניםגופיםהמכון לחלל ולתעופה

מכוניםגופיםמכון התקנים הישראלי

איגודים מקצועייםגופיםמ"ם בע"אקו

איגודים מקצועייםגופיםאיגוד דוברי הרשויות המקומיות

איגודים מקצועייםגופיםארגון עובדי המים

איגודים מקצועייםגופיםארגון מנהלי שרותי הרווחה

איגודים מקצועייםגופיםאיגוד מנהלי תרבות ברשויות

איגודים מקצועייםגופיםהאגודה לקידום העבודה הסוציאלית

איגודי עריםגופיםאיגוד ערים חדרה

איגודי עריםגופיםאשכול גלילי חברה יהודית ערבית

איגודי עריםגופיםאיגוד ערים אשכול הגליל והעמקים

מוסדות השכלהשותפות מוגבלת-דן גורמה-אורט

מוסדות השכלה"אומגה המכון להוראה מודרנית בע

מוסדות השכלהמ"ברליץ ישראל בע

מוסדות השכלהבית ספר למקצועות הספורט והבריכ

מוסדות השכלההמכללה למינהל

מוסדות השכלהעומרי נאזם מוסטפא-העמק הירוק

השכלה גבוההמוסדות השכלההמכללה האקדמית לחינוך- אורנים

השכלה גבוההמוסדות השכלהמ"אינטלקט אקדמון בע

השכלה גבוההמוסדות השכלהאוניברסיטה העברית ירושלים

השכלה גבוההמוסדות השכלהבר אילן חברה למחקר ופיתוח בעמ

השכלה גבוההמוסדות השכלההמכללה האקדמית עמק יזרעאל

השכלה גבוההמוסדות השכלהמ"המכללה האקדמית כנרת בע

קורסים והשתלמויותמוסדות השכלהארגון לגננות ונוף בישראל

קורסים והשתלמויותמוסדות השכלהמ"אינטלקט אקדמון בע

קורסים והשתלמויותמוסדות השכלהתעשיה למען חינוך מתקדם-תעשיידע



נגריותלנקרי אלון אלי

נגריותנגריית אגבאריה מוחמד

אומנותחדזה נורית'חוש פצ

אומנותליעד בן יהודה

ציוד מוסיקהאומנותגרינברג אליהו- כלי זמר 

מוצרי אבן וחרסאומנותסדנאות ייחודיות בא- בוטה סימה 

מוצרי אבן וחרסאומנותמינוס חברה ישראלית לפתוח בעמ

מכונות שטיפהמכונות ומשאבותמ"מכונות שטיפה בע.פ.א

בגדי עבודהמ"אינטרו בטיחות בע

בגדי עבודהמ"וורקר בע

בגדי עבודה2014לחייל ולמטייל 

בגדי עבודהמ"הנטר בע.ר.מ

בגדי עבודהמ"ע בע.מתד

אספקה והתקנת גני משחקיםגני משחקיםמ"אורן מתקני משחקים בע

אספקה והתקנת גני משחקיםגני משחקיםמ"גן גנית בע

אספקה והתקנת גני משחקיםגני משחקיםמ"גנית פארק בע

אחזקת מתקני משחקיםאספקה והתקנת גני משחקיםגני משחקיםהחברה לפתוח משאבי אנוש בשלטון

אחזקת גני משחקיםאספקה והתקנת גני משחקיםגני משחקיםמ"מתקני פסגות בע

הצללותגני משחקיםמ"פטוריז הצלללה ומתקני משחק בע

הצללותגני משחקיםמ"בע. א.גן מ- מתקן 

הצללותגני משחקיםמ"קאבריט ייצור ושייוק בע

הצללותגני משחקיםמ"שהד הצללות ומתקני משחקים בע

מטפלים ויועציםכאן ועכשיר- בלילטי רחל פני

מטפלים ויועציםדנה אמיר אטינגר

מטפלים ויועציםרושנרוז ציפי-חץ הדעת

מטפלים ויועציםמ"ספארק פרו בע

מטפלים ויועציםרחל דוקס

ריפוי בעיסוקמטפלים ויועציםבן זקן יפעת

ריפוי בעיסוקמטפלים ויועציםשירותי ריפוי בעיסו- הדיל נאסר 

ריפוי בעיסוקמטפלים ויועציםטלי מאס

ריפוי בעיסוקמטפלים ויועציםיזיד גנאים

התפתחות הילדמטפלים ויועציםאלאמל להתפתחות הילד

קלינאי תקשורתהתפתחות הילדמטפלים ויועציםאפרת אטיה- קהלת 

קלינאי תקשורתהתפתחות הילדמטפלים ויועציםאהוביה אור גוטסמן

פזיותרפיהמטפלים ויועציםשירי רז

פסיכולוגיהמטפלים ויועציםמ"אשחר שרותי חברה ורווחה בע

פסיכולוגיהמטפלים ויועציםר יוסי טוביאנה"ד

ייעוץמטפלים ויועציםשמולביץ יצחק- בשביל החיים 

ייעוץמטפלים ויועציםבר און קיונסון ענבל

ייעוץמטפלים ויועציםדורית ליכט

ייעוץמטפלים ויועציםזה אפשרי- צי אורנה 

ייעוץמטפלים ויועציםר"ע)מרכזי זכויות לקהילה - ידיד

כלכלהמטפלים ויועציםדניאל פולישוק

כלכלהמטפלים ויועציםדיסנס ייעוץ לעסקים

כלכלהמטפלים ויועציםמ"טלדר יעוץ ובקרה בע

גישורמטפלים ויועציםהמרכז לגישור-בן ארי ארבל

גישורמטפלים ויועציםגומא המרכז הישראלי לגישור ואימ

גישורמטפלים ויועציםגבע דרורה

גישורמטפלים ויועציםמ"בע. ד.גושרים י

גישורמטפלים ויועציםמ"דני לוי פיתוח קהילתי בע

לידהמטפלים ויועציםפלקוביץ/ גילה רונאל - אמאלדת 

לידהמטפלים ויועציםדליה אבני

לידהמטפלים ויועציםיעקובסון אריאלה



משפחתי/ ייעוץ זוגימטפלים ויועציםשירותי יעוץ-יואנה סיון

ינג'קוצמטפלים ויועציםיצחק פישמן ענת

ינג'קוצמטפלים ויועציםיצחקי נגה מוריה

פעילויות חינוךייעוץ פיתוח מקצועי ב- אדיולוג 

פעילויות חינוךגרסיה תמר יהודית

פעילויות חינוךחדד דרור-גרביל חוויה חינוכית 

פעילויות חינוך"שפת חן " גרה נביל מוחמד נמר 

פעילויות חינוךדו רה מי

פעילויות חינוךמ"טבע הדברים העשרה חינוכית בע

פעילויות חינוךטבע הדברים

פעילויות חינוךמ"התנדבות חברתית בע- יום אחד 

פעילויות חינוךיעקב גדי

פעילויות חינוךמ"ינשוף הכל חי בע

פעילויות חינוך"יעדים לצפון מייסודה של קרן רש

פעילויות חינוךמתן יובל

פעילויות חינוך(ר"ע)מרכז מעשה 

פעילויות חינוךקובי ביתן- ערוגות 

פעילויות חינוךעמית שחם

פעילויות חינוךש פרוייקטים לבטיחות בנהיגה.ר.פ

פעילויות תרבותמ"האוזן השלישית קולנוע בע

פעילויות תרבותהחברה לפיתוח תיאטרון

פעילויות רווחהמ"דנאל אדיר יהושע בע

פעילויות רווחהמ"המשקם בע

פעילויות רווחהמשפחתונים-זיאדאת סעדיה

פעילויות רווחהיתרב חברה לשרותי סיעוד ורווחה

בתי מרקחתמ"פארם בע-ישיר אחד

בתי מרקחתמ"ט בע.צ.כ

מערכות קולנוע ומולטימדיהתחזוקת מערכותמ"סינטק מערכות קולנוע בע


