רשימת ספקים למכרזים סגורים
קטגוריה
אופטיקה
אינסטלציה וסניטציה

תת קטגוריה
אופטיקה
אינסטלציה וסניטציה

תחום עיסוק

אירועים-הפקה ובימוי

בדיקות מעבדה
הנדסה ,תשתיות ובטחון אבן

אינסטלציה

עב' אבן

עב' אינסטלציה  -לפרויקט בינוי

עב' אינסטלציה  -לפרויקט שיפוצים

שם הקבלן
ש .רובינשטיין ציוד מדעי בע"מ
אלפא קום אספקה הנדסית בע"מ
הום סנטרס בע"מ (סנטר חיפה)
מרכז האינסטלציה ברוך תורגמן
נופים אביזרי צנרת בע"מ
סופרדיל לבנין ולבית בע"מ
פ.ר .המספק חיפה בע"מ
צ.ב.י גליקמן חיפה בע"מ
שובל הספקה
שזר  -מרכז אספקה טכנית בע"מ
ארנון פז
אשת-ארגון שרותי תיירות בע"מ
פרמידה
כפיים  -רותי מזרחי
במה כהלכה ישראוונט
סער פרומרקט
כנס ישראל בע"מ
אשת תיירות נכנסת
גד ב .הפקות
שי תומר
שכנר שטרר הפקות תקשורת
תכלית הפקות
ע .סהר ארועים בע"מ
מרכז חקלאי העמק בע"מ מעבדת שירות
עותמאן סעיד אבן ושיש
שאלבנה חאלד
מיכאל תותרי בע"מ
אחים אבו עיאש
אלייגוב לזר  -שיפוצי כפיר
קרניל
טינקח
קומו הנדסה בע"מ
שומר חום
מים וגן
י.ב קורמן
היב את מזור
הירדן
א.מ צנרת
איליה
מנוליד
קומו הנדסה בע"מ
טינקח הנדסה
עאדל עודה
מנוליד
פאדי עב' קונסטרוקציה בע"מ
שחל אנרגיה
ג'נו משה
זמר בינוי בע"מ
מופיד חאטיב
אלי אולצר
שומר חום
היב את מזור

קטגוריה

תת קטגוריה

אלומיניום

תחום עיסוק
ספרינקלרים

עב' אלומיניום  -לפרויקט בינוי

עב' אלומינים  -לפרויקט שיפוצים

אנרגיה

בדיקות מעבדה לבניין

שם הקבלן
עאדל עודה
קומו
להבות  -אורד
טינקח
שחל אנרגיה
פז מערכות
מיסטר ספרינקלר
Fire Safety
א .דנן
דבי דוד
אלוטון
אלומאייר
אלום עשת
שפר תעשיות
וובר
שיא מוצרי אלומיניום
יוסי דרמר
יואל נחשון
ש.ח.ר רמיקס תעשיות בע"מ
יצחק אביסרה
מאירי אלומיניום
אור אלום
חסן גאבר אלומיניום
אלום פ .סקר בע"מ
יוסי דרמר
יואל נחשון
אלומיס Alumys -
אלום כרמיאל
ויטרום

סולר

דלק
פז
סונול
דור אלון

גז

פז גז
סופר גז
אמישרגז
מכון התקנים
איזוטופ
איזוטסט
המבדקה לבניין

קטגוריה

תת קטגוריה
גידור

חשמל

תחום עיסוק
גדרות ושערי כניסה

שם הקבלן
אורלי גדרות בע"מ
דיפנס מערכות
יהודה רשתות
מולטיפרס
קל-רם
רשת  -כל
עופר שערים

עב' חשמל  -פרויקט בינוי

א .רוזנטל
אלקטרה חשמל
קווי חשמל
קווי מרום
א.מ.י עבודות חשמל
א.פ.ס.ק
אלעד ברק
אינטר אלקטריק
סולובצ'יק
א .עמית
אבו עיאש
ג .מ .ה .ק

עב' חשמל  -לפרויקט שיפוצים

אלעד ברק
סולוביצ'יק
אור הצפון
אורקד
סיגליס
אל-רון חשמל
חיים ברסנו
א.מ.י עבודות חשמל
ג .מ .ה .ק

לוחות מתח נמוך

אפקון
קווי מרום
ארדן פרויקטים
אלקו התק"ש
סימנס ישראל
אינטר אלקטריק
ר.י הנדסת חשמל בע"מ
אלקטרו מתג
קצנשטיין אדלר בע"מ
א.פ.ס.ק

לוחות מתח גבוה

אלכסנדר שניידר אלקטריק (סומת)
קווי מרום
נבו
אינטר אלקטריק
אלקו התק"ש (אלקטרה)
אפקון
א.פ.ס.ק

קטגוריה

תת קטגוריה

תחום עיסוק
גופי תאורה למבנים

תאורת חוויה

גנרטורים

שם הקבלן
ישראלוקס
לב אופיר
קימחי נברשות תעשיות
שאלתיאל
שטייניץ
געש תאורה
יאיר דורם
ניסקו
קרני תכלת אלקבס
דנאור
פרו-טאץ
לייט-און
טרקטורים וציוד (אי.טי.אי)
אורקל
רדיון חברה להנדסה בע"מ
פ.ק .גנרטורים וציוד בע"מ  /טלמניע בע"מ
ג.ר.י.ן גנרטורים בע"מ
שמרלינג חברה להנדסה
החב' הישראלית למנועים וטריילרים (א .לוינסון)
אל-רם מקור אנרגיה

דלתות חשמליות

ססמי מערכות
דורטק
זינמן יעקב בע"מ
עופר שערים אוטומטיים

עמודי תאורת חוץ

מנורה
לב אופיר
ג.ע.ש

מחסומים חשמליים

אפקון
גוסינסקי חברה להנדסה בע"מ
גורן ובניו
קלרם
מ.א.ד אל-רם
עופר שערים אוטומטים

משאבות ומנועים

סליל המנוע
אלקטרו תדיר
שיא-און
המלפף
המחדש משאבות ומנועים

מערכות אל-פסק

טנסור מערכות
אביאם
אלכסנדר שניידר אלקטריק (סומת)
גאמאטרוניק
אל-פסק
טל-אר מערכות תקשורת
סולקון

קטגוריה

תת קטגוריה
תקשורת

תחום עיסוק
תשתיות תקשורת

סלולארי

ספקי תקשורת קווית

מרכזיות טלפונים

ספקי כבלים לטלביזיה

ציוד קשר וזימון

שם הקבלן
גירית
נקסטקום
ארזים
מגלקום
המקשר
בינת
גבע מערכות תקשורת בע"מ
אורד
מעגל סגור בע"מ
פרטנר
סלקום
פלאפון
מירס
סמייל 012
בזק
בזק בינלאומי
קווי זהב
נטוויז'ין 013
נטקום מל"מ
בינת סמך
טלרד
נורטל נטוורקס ישראל בע"מ
בזקכל
הוט
יס
ביפר
מוטורולה

קטגוריה

תת קטגוריה
מערכות מתח נמוך

תחום עיסוק
גילוי פריצה וטמ"ס

שם הקבלן
ארדן קונטרול-טק
אורד מערכות
מגאסון
השמירה
אפקון

בקרת כניסה

מגאסון
ארדן קונטרול-טק
השמירה
ברקאי מערכות
אורד מערכות

בקרת מבנים

ישומי בקרה
אפקון
אל.סי.אס ( ) L.C.S
זיוון מכשירים
ארדן קונטרול-טק

בקרת חניונים

עופר שערים אוטומטים
אפקון
ארדן
אורד

גילוי אש ועשן

אורד מערכות
מ.ת.א.ל
אפקון
מיגון אלקטרוניקה
Telefire

מערכות כריזה

רמ-טל
ברקאי מערכות
טל-קול
א.ד .מערכות
מגלקום
טל-אר מערכות תקשורת
גולן תקשורת

אודיו וידיאו

ארדן קונטרול-טק
א.ד מערכות
רובינשטיין
אוניקום מערכות משולבות בע"מ
וידאוסט
לייט-און
מור אודיו
מגה לייט
פרו-טאץ
רמ-טל
שמע ג.ר.
מאלף ועד תף
מדיה קול-רווה אמיר
ג'י.סי.אס .אינטגרציה
ברקאי מערכות
חלילית
קשר מוזיקלי
כיוונים אמדור
ארקו וויז'ואל
גולד-טק
סופט-טק וויז'ן
יניר
מעגל סגור בע"מ

קטגוריה

תת קטגוריה
מיזוג אויר

תחום עיסוק
עב' מיזוג אוויר  -לפרויקט בינוי

עב' מיזוג אוויר  -לפרויקט שיפוצים

מעליות

עפר

שם הקבלן
מנוליד
אקלים 2000
משב הנדסת קרור ומיזוג אויר
אלקטרה
קרניל
שחל אנרגיה
קו מהנדסים -מנורה
ארז קירור
אלקטרה
קרניל
שחל אנרגיה
שרות הוגן
ארז קירור
אקלים 2000
אפקון
אשוח
משב הנדסת קרור
שקד את שיקמה
קו מהנדסים

מגדלי קירור

מגדלי קרור ירושלמי
מגדלי קרור שרון

דוודי הסקה

עאדל עודה
מנוליד
ש.ח.ל אנרגיה
טינקח
קרניל
אלקטרה

קבלן מעליות

אלקטרה
טיסנקרופ (חרות)
ישראליפט
כפיר
נחושתן שינדלר
שחק

מעלוני נכים

ד .סדן
תעמל מזרע
עידן מעליות
על-רד
טיסנקרופ
לביא מעליות
שחק מעליות

קבלן עבודות עפר

כמאל נדים
א.ג'ברין
אודר
בנגד
אחים בן רחמים
דניה סיבוס
האחים פרטוש
כרמלי ובניו בע"מ
מליבו
מנגד
צופית יזום והשקעות
צמנטכל  -סולל בונה
יצחק שטרן ושות'
רולינדר בע"מ
רם הנדסה

קטגוריה

תת קטגוריה

תחום עיסוק

פיגומים

קבלן פיגומים

פיתוח סביבה

גינון

גיזום עצים

א.ד .פיגומים
פיגומי השרון
אילן גינון ופיתוח
אלון טבעון
בני מזרחי
מקלדה סולימן
בני גן גינון
גנרון
דרור לזרוביץ
אהרון גבאי
גיא ברלב
איל ארגוב
ז'ק מעוז
ארז קפלן
עופר לוי

דשא סינטטי

גרין פוינט
דשא ניר
דשא ק.פ.מ בע"מ
פשוט ירוק
דשא עוז
דשאטק

פיתוח לפרויקט בינוי

אחים פרטוש
ש.ח פארק
נדים כאמל
שלאבנה חלאד
אחים אבו עיאש
פיתגל
שתית
יאיר רחמים
קל בניין
נ.ס.ח חלבי
אחים בן רחמים
מנגד
אלון טבעון
חיים ישראלי ובניו
י.זאבי
שלאבנה רוסתום

פיתוח קטן

קידוחים ועוגנים

שם הקבלן

עוגנים

ש.ח .פארק
נדים כמאל
שלאבנה חלאד
וחיד מנסור
עבוד אמין נאיף
סמי  -חומרי בניין הובלות ועבודות עפר
לירית הנדסה
ליפסקר
צמנטכל

קטגוריה

תת קטגוריה

תחום עיסוק
קידוחים  /כלונסאות

עבודות בניה

עב' בניה  -פרויקט בינוי

שם הקבלן
א.ש .קידוחים
אודר הנדסה
בנגד
לרר הנדסה
רם עבודות הנדסה
סולל בונה
לירית הנדסה
ליפסקר
צמנטכל
י .כרמלי
הקודחים שבת
אחים אבו עיאש
א.דורי
א.ארנסון
א.ג'ברין
אדן אלונים
האחים אבו עייש
אודר צפון
אחים פרטוש
אחים בן רחמים
מנגד
אלון טבעון
א .עמית
אשטרום
בנגד חברה להנדסה
ב .ס .ט
STR
דניה סיבוס
רולינדר בע"מ
י.זאבי
סולל בונה
יצחק שטרן ושות'
שנידרמן זליג
שתית
כוכב גרנות
אחים שגראוי
פולידמיר ( )1986בע"מ
סיוון ביצוע קבלני בניין
קבוצת אורתם מליבו
רום חן עבודות בניה ופיתוח
י .לרר
אחים פתחי
אלקטרה בניה
לאן
שלמה דורפברגר

קטגוריה

תת קטגוריה

תחום עיסוק
עב' גמר

שיפוצים

עב' איטום

שם הקבלן
בסאם סאלם
א.מ.ח.ז
תיקרון
כוכב 5
אלקטרה בניה
רום גבס
רום חן
כוכב גרנות
אחים אבו עיאש
א .עמית  /מנורה
שובל
ליאם הנדסה
סגנון אחר שיפוצים קלים
רום חן
י .לרר
כוכב גרנות
רום גבס
אחים אבו עיאש
א.מ.ח.ז
א .עמית ושות'
בן חמו מערכות בניה בע"מ
בסאם סאלם
אלייגוב לזר  -שיפוצי כפיר
מיכאל תותרי בע"מ
שלמה דורפברגר
ע.פ כוכב  5בע"מ
אבישי ברזילי
אילת גלעד
פרנס שלמה
פדול מארון
סטאר STR
ר.ק גולד הנדסה
בשאי יוסף
ש.י.א איטום וציפוי בע"מ
איטומקס בע"מ
פאוזי נעאמה
דוד פלוטקה
אייל הכרמל
אהרונסי עבודות עפר ופיתוח
אלפא שיקום ואיטום
גלעד אילת
א.ל .לוי אברהם (רמי)
חברת נסיב חלבי בע"מ

קטגוריה

תת קטגוריה

במות וטריבונות

שם הקבלן

תחום עיסוק
איטום בהזרקה

פאוזי נעאמה
ש.י.א איטום
אייל הכרמל
איטומקס
לדוואי איטום
יאיר מזרחי
המחדש  -מוניר

שיקום בטונים

בשאי יוסף
שיפוצי כפיר
גלעד אילת
פדול מארון
אחים עאמר
עבד אלעאל הנדסה
מיכאל תותרי בע"מ
אהרונסי עבודות עפר ופיתוח
אייל הכרמל

דלתות ביטחון

רב בריח
ש .ב  .א
חוסם
פליקס מנעולים
דיפו-גלוב
פאדול מארון
פל-רז

מידוף תעשייתי

גלוב מפעלי מתכת
הארגז תעשיות
ארז ריהוט תעשייתי
בוכוולטר

עב' מסגרות

מסגרית ח.י.
מסגרית רם
מסגריית חורי
פרח סמיר
מ.מ .מישרקי
מסגרית פיסטוס
מסגרית יעקב מארון
בני באסם טנוס
מסגרית אחים סאינה
א.בי.אל .בניה

עב' פלדה

מלמה שמוליק
קורם
נצח מסילתי
ברוקמן
תעשיות אחים סאינה
בני באסם טנוס

במות וטריבונות

עיצוב במה
שירותי במה פלוס
גדר וגן
חייק במות
מסיבת אחים כץ
אוהלי ישראל

קטגוריה

תת קטגוריה

תחום עיסוק

מבנים ניידים

מתקני מים
נגרות

שם הקבלן
אמקו ים
גל מרין
רולן
מרין קונטנרס
רוט תעשיות
מיכאל תותרי בע"מ
סמארט
ימקו

אחזקת מתקני מים
נגרות כללית

ריהוט משרדי וכיתות

שטראוס מים
נגרית דהן
ש .בן עמי סוכנויות (מטיס)
נגרית הברושים
נגרית הטיב
נגרית שמיר
חדד נגריה
זינגר נגרים
שי אלי מזר
נגרית דיוק
נגרית שלמה סיוון
עצי צמרת
רהיטי בית אלפא
אחים חיון
רהיטי הגליל
אריה הרשקו עב' ריהוט
אימפרית הנגרות
מטבחי ג'נארו
בול עץ
א.א.ר רהיטי איכות
גבאי מאיר
אחים חיון
זינגר נגרים
יצירה
טקניון
הרשקו אריה
היפר משרד
נגריית הטיב
ש .בן עמי סוכנויות (מטיס)
גוטסדינר מקבוצת טקניון
מודולוס
סטארט ס .סקס סוכנויות
נגרית שלמה סיוון
ספייסיט
פיניש
רהיטי בית אלפא
רהיטי הגליל
קרית העץ
אחים וקסמן
פלטכניקה
רהיטי הכח
תומר (י.ש.י) תעשיות בע"מ
דיזיין לייט

קטגוריה

תת קטגוריה

תחום עיסוק
ריהוט מעבדה

שם הקבלן
מינץ
פינלאב
רינות
יצירה
אריה הרשקו עב' ריהוט
פי.וי .פלסט
סטטי-טק
סטארט ס .סקס סוכנויות
כור מתכת מעבדות וחדרים נקיים
ש .בן עמי סוכנויות (מטיס)

ריהוט יעודי לבתי מלאכה

חרמון אשר טכנולוגיה בע"מ
יצירה ש .נויפלד בע"מ
ארגמן מתכת
שמיר הספקה טכנית בע"מ
א.ד .מירז תעשיות

מחיצות טרספה H.P.L

מ.א.מ.ש
מ.נ.ל
אמבין
פנל פרויקטים
דור טק
ש .בן עמי סוכנויות (מטיס)

מחיצות open space

נ .י .א
א.א.ר רהיטי איכות
איינוביט
גוטסדינר מקבוצת טקניון
טקניון
מודולוס
מטיס (ש .בן עמי)
פיניש
ספייסיט

וילונות/הצללות

כסאות אודיטוריום

קומפקטוס

תאים אקוסטים

אורוגון
דקורה
וילונות טל
א.א.ר רהיטי איכות
גבאי מאיר
היפר משרד
Marketwise
וקסמן
מודולוס
פלטכניקה
צרעה
יצירה
קומפקטוס אגש"ח
אבי תכנון וביצוע
נישה פרויקטים
ח.נ.א בקרת רעש ורעידות

קטגוריה

תת קטגוריה
חיפוי רצפה

איבזור למעבדות

תחום עיסוק
שטיחים  /פרקטים

מדנפים כימיים

מנדפים ביולוגיים

שם הקבלן
גולדה שטיחים וטפטים
טאפי
שטיחי הכרמל
טקניון
מיכאל תותרי בע"מ
אלייגוב אליעזר  -שיפוצי כפיר
לבוטל
פי.וי .פלסט
פינלאב
מינץ
שחל אנרגיה
רינות
ADS Laminaire
סטטי-טק
כור מתכת מעבדות וחדרים נקיים
לבוטל
עין דור
ADS Laminaire
שחל אנרגיה
לבנט טכנולוגיות
M.R.C
סטטי-טק
לומיטרון

משטחי נירוסטה

פלב"מ
נירומוג
שביט עופר

רפדים

מרפדיה אפרתי פנחס
א.א.ר רהיטי איכות
גבאי מאיר
אלי אטיאס
סלאמה ג'ריס
מרפדית רובין

קטגוריה

תת קטגוריה
צילומי אויר

תחום עיסוק
צילומי אויר

שילוט

קבלן שילוט

אופיר גלר ,חברת חופים
קבוצת פולקובסקי
לדרמן
אפיק שלטים בע"מ
הורביץ שלטים וחותמות
שלטיה
מרצל ויינברג
נשלט
ברקאי שילוט
תדפיס שרותי סדר צילום
אותות הסדנא
גימיק
מודוליין

בית התוכנה לענף הבניה

בנארית
דקל שרותי מחשב להנדסה
רמדור

ספרות מקצועית

מכוני העתקות

שם הקבלן
שביט צילומי אויר
אופק
סאייטויז'ין
בלטינשטר אריק
סקייויו צילום בע"מ

העתקה
כרמל פרינט
פלאגרף
שבתאי אור מכון להעתקות
קבוצת העתקות
חי בזק
דף אור
רובין ר.י.ד
העתקות חיפה
משלבת
סאמב להנדסה

קטגוריה
רשימת מתכננים,
יועצים ומפקחים

תת קטגוריה
אדריכלות

תחום עיסוק
אדריכלים

שם הקבלן
גורדון עוזי
ביזנסקי מאיר  -א .וייסברג
שורץ בסנוסוף
מנספלד קהת אדריכלים
שרמן אדריכלים
גרנות יעל וירון
אמר דינה-אברהם קוריאל
דוד קנפו תגית כלימור
א.מ.ן אדריכלים
דגן מושלי
א.ב שירותי אדריכלות
אדרת גידעון
אייל נחמיאס-זאב שוורץ
אלדר אילן
אלרוד אדריכלים
אמיר מן -עמי שנער
יהודה ארידור
אריה סיוון הורסיו שוורץ
באה אדריכלים בוני ערים (בתיה סבירסקי מלול)
בראל אדריכלים (עיצוב פנים)
ברוך ברוך-יוסף סולומון
גבריאל פל
גולן אדריכלים
גיורא גור ושות'
גיל יעקב-מיכל אורן
ערן מבל
גרשון ציפור
דוד וברוך רזניק
דוד נופר
דליה לירן
דן איתן
ויזר גליה
זייברט רוני
חיוטין ברכה ומיכאל
טולדנו אבי
פרוינד יצחק
יהודית מנספלד
ילין עומרי
יסקי מור סיוון אדריכלים
י .יער אדריכלים
עדה כרמי מלמד
כרמי רם
לויטון שומני
לרמן אסף
לרמן עדנה ורפאל
משה עצמון
מתי הוד
ש.נדלר מ .נדלר
נתי רותם
סונינו אדריכלים

קטגוריה

תת קטגוריה

תחום עיסוק

תב"ע

נוף

נוף  -תב"ע

שם הקבלן
סטרוקטורה אדריכלות אורבאנית
צור משה
קאופמן פרלה
קונדריאה שרית
קימל אשכולות
רוזנברג פנינה
רז אדריכלים
רכטר אדריכלים
שטיין אדריכלים
תו אדריכלים
כהן שלום אדריכלות
ט.מ לייטרסדורף
מושלי אלדר
נעמה אופיר חיים שגיא אדריכלים
גבי שורץ
אורי בריל
א .גלפמן
מילנר אדריכלים
עומר כרמלי
פלג אדריכלים
יעד אדריכלים
גל אדריכלים
מאיר אטדג'י
עודד רוזנטל
אתוס אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
אמר דינה-אברהם קוריאל
פרוינד יצחק
עוזי גורדון
מנספלד קהת
ט.מ לייטרסדורף
רוזנברג פנינה
יעד אדריכלים
מילר בלום
ברוידא-מעוז בע"מ
יעל מוריה
שלמה אהרונסון
גרינשטיין הר גיל
דן צור
גדעון שריג
ברקן /אלחייני
רביב טל
אלדד שרוני הנדסה סביבתית
יהודה פרחי אדריכלות נוף
מילר בלום
ברוידא-מעוז בע"מ
יעל מוריה
שלמה אהרונסון
גרינשטיין הר גיל

קטגוריה

תת קטגוריה

תחום עיסוק
אינטגרצית מערכות

מרכזי הסעדה

אינסטלציה

סגל צבי
א.ב .מתכננים
זוננשין דרור
נחשון

הדמיה

ספריות ומרכזי מוזיקה

פורטוגלי נילי
מאיר אטדג'י
א.ב .מתכננים (דוד ילין)
מיקירו
מיכאל רויטמן

עריכת פרוגרמות

אילון סוסק
א .אפשטיין ובניו
אגטשטין הנדסה

עב' אבן

שטיינברג ויקטור
עמי בוך

איטום

עמי בוך
ביטלמן
חיון טל אברהם
איטומקס

אינסטלציה

תשתיות  -תב"ע

אלומיניום

אקוסטיקה

בודובסקי מיכאל
זיגורט

אבישי דותן
עומר כרמלי
א-סטודיו

מורשי נגישות

איטום

שם הקבלן

י.אלישע  -ש.פרנקל
יוסי וינברג
עדה ברונפמן
סניט מהנדסים יועצים
עגנון
אקוטק אופנברג
יעקב גרוסמן
שיפריס
י.אלישע  -ש.פרנקל
יוסי וינברג
עדה ברונפמן
עגנון
פלגי מים
לנדמן
פי.סי.או
אהוד ויסברג

ייעוץ ותכנון אקוסטיקה

מ.ו.ר יעוץ באקוסטיקה
עוזי לבנה
שם טוב משיח
אהרון ויקס
ד"ר סוקר יוסף

קטגוריה

תת קטגוריה
בטיחות ומיגון

תחום עיסוק
יעוץ איכות הסביבה
יועץ בטיחות

בודק מוסמך  -מתקני הרמה

קרינה

שם הקבלן
ד"ר סוקר יוסף
אורי יוסף
אלדאג
נפתלי רונן
לבטח
אקוטק אופנברג
פז הנדסה וניהול ( )1980בע"מ
פרידנזון הנדסה בע"מ
שלום חינגה
דפא
יעקוביאן
משה נצר
המרכז למחקר גרעיני נחל שורק
דגש מדידות

הג"א

מיקלטים

חשמל

מתכנן חשמל

ברנר  -פתאל
טופז הנדסת חשמל
כהן רפי
נוב מערכות בע"מ
סער מהנדסים
יהודה אהרוני
א.ב מתכננים  -דן שרון
תג הנדסת חשמל
ברבש אורלן
איזי שתדלן
ניצן הופמן
יאיר איתן מהנדסים
תל  -הנדסת חשמל

אודיו ווידאו

יואב גרא
שם טוב משיח
נדב שכטר NBT -

יועצת תאורה

רמה מנדלסון
נאמן אליהו

איתן ראובן
ק.א.מ.נ יעוץ מיגון

מערכות פריצה ובטחון

מערכות פריצה ובטחון

י .לשם  -שחק הנדסת תקשורת
יוסי פדבה
שמואל דוקס
בן שהם משה

תחבורה וחניה

תכנון כבישים וחניות

בר-לב יינון
יהודה אשד
ד.א.ל הנדסה ( )2004בע"מ
לוי את שטרק
תדם הנדסה
ש .קרני מהנדסים בע"מ
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ

תכנון כבישים וחניות  -תב"ע

מדידות

מודדים

בר-לב יינון
תדם הנדסה
ש .קרני מהנדסים בע"מ
ד.א.ל הנדסה ( )2004בע"מ
לוי את שטרק
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
טכנומד
סעיד ע .סעב
חץ הצפון
לבנברג ובניו
מוחמד זועבי
ברמן
כנען שירותי הנדסה
אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע"מ

קטגוריה

תת קטגוריה
מיזוג אויר

מעליות

תחום עיסוק
מתכנן מיזוג אויר

מתכנן מעליות

בודק מוסמך למעלית
כמאים

ניהול ופיקוח

שם הקבלן
איי.אי.אס
א .מ .אינטרנשיונל
אהוד וייסברג
אהרוני אסא
טוביה שוורץ
סלע נהרי
אוברמן ניב
ש .הולץ מהנדסים בע"מ
לוסטיג ש.
שנע מעליות
יעקוביאן הרצל
בגון חיים
מרים ואנה

ניהול ופיקוח פרויקטים

ברנע הנדסה
קידן
דקל הכרמל
לביד הנדסה
ניצן עינבר
י .חוכמה הנדסה
שמעון עינן
דני אור
לודן
ברן ענבר פרוייקטים ( )1987בע"מ
סי .פי.אם
ש.י.א הבניה
רפאל מנוף
משה ולדהורן
פייר גייגר
גבריאל פל
דקר בנין והנדסה בע"מ
ב.א.ב-תכנון ופיתוח הנדסה בע"מ (תו"פ הנדסה)

ניהול ופיקוח פרויקטים  -מפקחי מערכות מיכאל גורליק
איתן פרץ
רמי רזיאל
דומרק
לביד
ברנע
י .חוכמה הנדסה
דקר בנין והנדסה בע"מ
קונסטרוקציה

יועץ קונסטרוקציה

יעוץ מחקר ופיתוח הנדסה אזרחית

קידן
קרבן
סטאר מהנדסים בע"מ
רימקס  -עברון סיני
עמיר מגן
י .שירן
מ .שני תכנון מבני תעשיה
ארז תכנון
מילר שנבל צחר
מרקוביץ שנאן
רוטברט ניסים
שמעון שטילר
משה פאר
בלוך יעקב-ד"ר
ברוריה שדה
אליהו פת
פז הנדסה וניהול ( )1980בע"מ
גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ
ד"ר מוני בן בסט

קטגוריה

תת קטגוריה

תחום עיסוק

קרקע

יועץ ביסוס

פינוי אשפה
שילוט

יועץ שילוט

שמאות

שמאי

תקשורת

יועץ תקשורת

ביטחון

ביטוח

יועץ לפינוי אשפה

רכוש וחבויות

רכב

ריסק (חיים)

בריאות

ביטוח צלילה
יועצי ביטוח

שמאי ביטוח

שם הקבלן
בלנק לרר
דוד דוד וישי דוד
ישראל קלר
סם פרידמן
ג.י.א (קיסר)
ד"ר בסאם חזן
אדמון תעשיות
אפיק שלטים בע"מ
כשר תקשורת חזותית
מודוליין
סטודיו אמיר זהבי
וולקן מאיר
גד מהנדסים
ארטנט
מודיעין אזרחי
חברת קבוצת השומרים
מטווחי הצפון
מגדל חברה לביטוח בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"מ
הראל חברה לביטוח בע"מ
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
מנורה מבטחים
איילון חברה לביטוח בע"מ
מגדל חברה לביטוח בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"מ
הראל חברה לביטוח בע"מ
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
מנורה מבטחים
איילון חברה לביטוח בע"מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ
אליהו חברה לביטוח
שומרה חברה לביטוח בע"מ
שירביט חברה לביטוח בע"מ
שלמה חברה לביטוח
מגדל חברה לביטוח בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"מ
הראל חברה לביטוח בע"מ
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
מנורה מבטחים
איילון חברה לביטוח בע"מ
מגדל חברה לביטוח בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"מ
הראל חברה לביטוח בע"מ
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
מנורה מבטחים
איילון חברה לביטוח בע"מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ
אליהו חברה לביטוח
שירביט חברה לביטוח בע"מ
אריה חברה לביטוח בע"מ/קראוס משה
דאן ישראל  -דייברס אלרט נטוורק בע"מ
מארש ישראל בע"מ
אורי אורלנד-יועצים לניהול סיכונים בע"מ
ורדי פרידמן ,דוידסון ושו"ת
דניס מאייר-יועצים לניהול סיכונים
ברנפלד שמאים בינלאומיים בע"מ
טוסמן ושו"ת שמאים
מקלרנס יאנג ישראל בע"מ
רוברט מרכוס שמאות בע"מ

קטגוריה
בתי מלון והארחה

תת קטגוריה

דפוס והוצאה לאור

כריכה

תחום עיסוק

שם הקבלן
רשת מלונות "קראון פלאזה"
רשת "מלונות "דן"
אלמא זכרון יעקב
כרמים ירושלים
רשת "ישרוטל"
הילטו תל אביב
ריץ קרלטון הרצליה
רשת מלונות "פתאל" ליאונרדו
רשת מלונות "שרתון"
מלון הר כרמל
מלון שלום
מלון גלרי חיפה
מלון ניר עציון
מלון בוטיק וילה כרמל
מלון קולוני חיפה
מלון תאודור חיפה
אחוזת רוטשילד
רשת "אטלס"
מלון ""Metropolitan
פרימה ת"א
ימית פארק פלאזה
הוטל דה לה מר
בית הארחה משכנות שאננים
מלון מונטיפיורי ירושלים
מגדל ירושלים
ענבל ירושלים
מלון עץ הזית
ימק"א ירושלים
רשת מלונות "פרימה"
מעגן עדן  -כפר הנופש מעגן
קיבוץ עין גב
בית בלגיה
בית מאירסדורף
מכון לחנוך פנחס רוטנברג
כפר המכביה
מלון פארק פלאזה  -אורכידאה
א.א.א .הדפסות (בר חיים-ויצמן)בע"מ
אופיר גלר
אנטרפרייז פרסום מתקדם בע"מ
גסטליט חיפה בע"מ
דפוס אופק בע"מ
דפוס העיר העתיקה בע"מ
דפוס מרקשטיין בע"מ
דפוס צבעים
יוסף וולף ושות' בע"מ
כתר הוצאה לאור בע"מ
כתר הוצאה לאור בע"מ
לוין אפשטיין
מידפס מערכות דפוס בע"מ
ע.ר .הדפסות בע"מ
עמל בן חנניה
קבוצת העתקות בע"מ
קווים הפקות דפוס
רחש ,דפוס אופסט חיפה בע"מ
רפי מכלוף  -רז אירועים
שלטיה שמעון עזריאל
שלמה שהם  -צלום
תשר מוצרי פרסום לוחות יומנים
מודן  -הוצאה לאור בע"מ
גאלה קדם דפוס בע"מ
כרמל הוצאת ספרים
פרדס הוצאה לאור
תלמה אשר
תלם -תעסוקה למבוגרים
משה טרובניק

קטגוריה

תת קטגוריה
עיצוב גרפי

עריכה לשונית

הדרכות והשתלמויות

הסעדה ,קיטרינג ומזון

מזון-אספקת מוצרי מזון

בתי קפה ומסעדות

תחום עיסוק

שם הקבלן
אדרבא-עיצוב גרפי
אסתי ייני  -עיצוב גרפי
דליה רפאלי לוי
ווי  2קיי ( יסעור וקוטר )
זרטל אמרי ו\או עירית
טפלא גלבוע רעיה ו\או איתי
מנחם לסקי עיצוב גרפי
נגה מזרחי  -מרפאה בעיסוק
נגה עיצוב גרפי
סטודיו אמנון זמיר בע"מ
סטודיו גבעת אלה
סטודיו פרח
פיקסל עיצוב גרפי
רוזינגר שלומה מעצב גרפי
רייצ'י שרות עיצוב וביצוע
דריה קסובסקי
טקפרינט  -דבורה מילר
נגה ואן דורמולן-אברהמי
מחנה מעפילים  -עתלית
מרכז תרבות והנצחה
מתא עבדו
קיבוץ דגניה א'
קיבוץ רמת-השופט
קיבוץ כברי
עולם העוגות של משה
יוני בן-אברהם
בן יהודה-שצברג שיווק (קלין סנטר)
אחים מזרחי סוכנויות מזון בע"מ
א.א.ע שיווק למוסדות בע"מ
י.מ .חמו מרכולים בע"מ
מיני מרקט חואשי מואמן
מדגן בע"מ  -גרעיני עפולה
נעמה ייצור ושיווק
עינתן מזון ומשקאות שותפות מוגבלת
רונה-חברה לשיווק מכונות מזון בע"מ
יוני את חלפו
מיני מרקט מונפורט
ירקונית חניתה בע"מ
פיטופיד (מזון לבעלי חיים)
תה ויסוצקי (ישראל) בע"מ
תנובה בע"מ
שטראוס עלית בע"מ
מינימרקט דורון לוי
אלוניאל בע"מ (מקדונלד'ס)
מסעדת אחים אסמר
גרג בע"מ
פלפלת שרותי הסעדה בע"מ
פביאנו פוד בע"מ
ארומה
שטראוס קפה בי.וי( .קפה עלית)
קפה אודיטוריום
מאפיית דגן עודי בע"מ
מטעמי הבית של סירין בעין הוד
מנדרין בע"מ
מסעדת אלנבי
מרינדו בע"מ
סנטוס קפה בע"מ
מור וקינמון  -אבוטבול אלעד ומיכל
מסעדת אבו סלאח
המריס פאב בע"מ
מסעדת אלאסמר  -טעם של עוד
צנובר אחזקות בע"מ
ספיישל קופי ניהול מסעדות בע"מ
לוי שמחה (מזנון בית הפרקליט)
אווא קפה בע"מ
עמים וטעמים  -אל כרמל בע"מ
מסעדת אלג'וד
שף על גלגלים (יהב קריטי)

קטגוריה

תת קטגוריה

תחום עיסוק

שם הקבלן
קפה בלדה
ריו (- )RYUפרייס-בירן מסעדות בע"מ
י.ב .פינלן סוכנויות קפה
מטעמים שרותי הסעדה בע"מ
דוניה רוסה עין הוד בע"מ
אילן שוורצמן (פינגווין יוגורט קריון)
פיצה מאנץ
גרנד פרי (פרקש מיקי)
אלקובי ראם (בר יוגורט)
תמול שלשום בע"מ
רג'א עטאללה קדרים בע"מ
ברדוני ירושלים (ברדוני גרוזלים בע"מ)
קנצ'לי השקעות בע"מ
פאב פאזל איזי בע"מ
מטעמי איכות תפן ( )1991בע"מ
בורגרלנד בע"מ
גטסבי בע"מ
קרנף בר בע"מ
אטלס  -האחים שבו בע"מ
קבוצת ליליות בע"מ
ב.א .קדמה קפה בע"מ
ערמוניה בע"מ

קונדיטוריות/מאפה

מתקני מזון בקמפוס

קייטרינג

מאפיית הכפרייה
בא לי עוגיות בע"מ
בן-יהודה-שצברג שיווק (קלין סנטר)
קונדיטורית אריה-מזעקי רבקה
א .טליה מאפים בע"מ
ר.ב עוגיות הזהב בע"מ
העוגה
א .ביסקוטי בע"מ
צ'וקולטה חורב
מאפיית דגן עודי בע"מ
קפה לוי'ס בע"מ
ג'ו קפה גורמה בע"מ
אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה
פלפלת קניונים בע"מ (קפה עליון)
פלפלת קניונים בע"מ (תאי ווק)
קפה גארדן יזמות בע"מ (קפה דשא)
שפע זיכיונות בע"מ (ארומה)
פביאנו פוד בע"מ
מאפיית דגן עודי בע"מ
דגן אפריים טעמים ביתיים
שונטל חליוא
דורון לוי (מינימרקט)
ממטבחו של השף איתן קיזלר
פ.א.ב פעם אחת בחיים בע"מ
מפגש כדורי אהרון
מסיבונת
תלתן קייטרינג
פוד סטייל בע"מ
פלאפל הנשיא ( )2005בע"מ
קפה מרפסת (מיקי דהן+ניצן דהן)
הדדי ציון
קייטרינג גאי-אורן שמואל גיא
קייטרינג מיה
דולצ'ה ויטה
ורדה עמרני  -קייטרינג
רג'ין  -טעמים ,אהבה חוויה בע"מ
מעשייה בע"מ
מונייר פור דיזיין
ע .תדמור קייטרינג בע"מ
מאכלים ומתוקים
טורינו פינוק איטלקי בע"מ
קייטרינג לואיזה
בית רוזמרין
אוכל בדרך אליך

קטגוריה

תת קטגוריה

תחום עיסוק

שם הקבלן
גבריאל שחר קייטרינג CAFE USA
קייטרינג מרלו (ש.ל.מ שירותי מלצרות)
קייטרינג הדרי
אריק פלוטניק (שף)
סלעי ינון
אורן שמיאן
טיב וטעים  2013בע"מ
רותה (פפיאשוילי רות קייטרינג)
א.ק .קיזלר בע"מ
המטבח של נורה
עינת תעשיות מזון
זנארומה קייטרינג בע"מ (מגי ותולי)

קטגוריה
הפלגות

תת קטגוריה

חברות השמה

חומרי בניין
חומרי מעבדה
חומרי חשמל ואלקטרוניקה

חומרי טואלטיקה
טיסות

כלי בית
מופעים ואמנים

מיחשוב

מחשבים

תחום עיסוק

שם הקבלן
חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ
מוטי גונן  -עבודות ים וצלילה
משאבי אנוש ()Headhunting
עפרה בן ארי השמת עובדים
קינן שפי
אדם מילא
פילת (ישראל) בע"מ
מעו"ף משאבי אנוש בע"מ
Manpower Group
 ORSמשאבי אנוש
דנאל משאבי אנוש
חבר הון אנושי
אתגר משאבי אנוש
קבוצת נישה
אסטרון עבודות הנדסיות בע"מ
ספק מרכז הברגים  1957בע"מ
SINO BIOLOGICAL.INC
חן שמואל כימיקלים בע"מ
א .תבור סחר בע"מ
אלון דוד מערכות רמקולים ותאורה בע"מ
אלקטרו חבש בע"מ
ארד  -סופר חשמל בע"מ
היפרטרוניקס מילניום בע"מ
חשמל ישיר חיפה
מאור את אופק בע"מ
קבוצת לב אופיר בע"מ
רם -אור אספקה
חוגלה-קימברלי שיווק בע"מ
איסתא ליינס  -סניף אוניברסיטה
אמסלם תורס בע"מ
אמריקן אקספרס בע"מ  -היסתור אלטיב
דיזנהוייז חיפה ( )1984בע"מ
תלמה נסיעות ותיירות בע"מ
גורי עצמון שניר בע"מ
סילקו (כלים) א.ש.בע"מ
סגל מנחם מנדל
סתיו לי ( נמרוד ברגמן )
תיאטרון בבואה
תיאטרון המטמון
מטריקס אי.טי .אינטגרציה ותשתיות בע"מ
אמ.די.אס אלירן מחשבים
זיפקום תקשורת בע"מ
מיקרו ג'וק מחשבים בע"מ
וולקום טכנולוגיות בע"מ
איי דיגיטל סולושנס בע"מ
תים נטקום בע"מ
קומפיוטרלנד דורקום מחשבים בע"מ
וואן שילוב מערכות בע"מ
מדיאטק בע"מ
הראל טכנולוגיות מידע בע"מ
באג מולטיסיסטם בע"מ
א.נין-נון בע"מ
יעל פתרונות משולבים בע"מ
פריבל מחשבים בע"מ

קטגוריה

תת קטגוריה
ציוד היקפי

שרתים

ציוד תקשורת מחשבים

מערכות תקשורת מחשבים

מערכות אחסון מתוצרת
)EMC(tier 1

מערכת חומת אש
לאבטחת מידע Firewall

תחום עיסוק

שם הקבלן
מדיאטק בע"מ
אמ.די.אס אלירן מחשבים בע"מ
מדיה מחשבים בע"מ
מיקרו ג'וק מחשבים בע"מ
וולקום טכנולוגיות בע"מ
תים נטקום בע"מ
וואן שילוב מערכות בע"מ
באג מולטיסיסטם בע"מ
פריבל מחשבים בע"מ
הראל טכנולוגיות מידע בע"מ
א .נין נון בע"מ
אדוויס אלקטרוניקה בע"מ
אקדמון בע"מ
גליקום בע"מ
מור לוי
חיון מחשבים
מטריקס אי.טי .אינטגרציה ותשתיות בע"מ
אשכול מערכות בע"מ
זיפקום תקשורת בע"מ
קומפיוטרלנד דורקום מחשבים בע"מ
אי .איי.אם אימבדד סופר קומפוטינג בע"מ
בינת תקשורת בע"מ
וואן שילוב מערכות בע"מ
מדיאטק בע"מ
הראל טכנולוגיות מידע בע"מ
א .נין נון בע"מ
בזק בינלאומי
בינת תקשורת
הראל טכנולוגיות מידע בע"מ
טלדור תקשורת
נטוויז'ן
תים נטקום בע"מ
הראל טכנולוגיות מידע בע"מ
בינת תקשורת
בזק בינלאומי
טלדור תקשורת
נטוויז'ן
תים נטקום בע"מ
בינת תקשורת
גלסהאוס
מטריקס אי.טי .אינטגרציה ותשתיות בע"מ
תים נטקום בע"מ
טלדור תקשורת
נטקום (מלם-תים)
בינת תקשורת
בזק בינלאומי
IBM
ספיידר פתרונות בע"מ
טו בי סקיור בע"מ
נטוויז'ן

מערכת חומת אש WAF
מבוססת F5-ASM

טלדור תקשורת בע"מ

בזק בינלאומי
 HPEישראל
ספיידר פתרונות אבטחת מידע בע"מ

קטגוריה

תת קטגוריה
תוכנה

מדפסות

מתנות

נייר צילום והדפסה

ניקיון

סוכנויות רכב

תחום עיסוק

שם הקבלן
אזטק טכנולוגיות ( )1984בע"מ
בבילון תוכנה בע"מ
סופטאנס בע"מ
מאגרי תוכנה בע"מ
עיצוב עיסקי בע"מ
סיסטמטיקס בע"מ
אקדמק שיווק תוכנות בע"מ
תשתית ייעוץ מדעי בע"מ
מיקרו ג'וק מחשבים בע"מ
זיפקום תקשורת בע"מ
א .נין נון בע"מ
מפעיל בע"מ
סיגמנט בע"מ
קופידף מיכון משרדי
באג מולטיסיסטם בע"מ
ש .י .ברזילי בע"מ
מגנטיקס בע"מ
מיננה בע"מ
פרסום איתן בע"מ
גיטל שיווק מוצרי נייר ודפוס בע"מ
נח שר-שלום בע"מ
ע .הובר ובניו בע"מ
קולמוס ביט בע"מ
שחר מוצרי נייר בע"מ
איכות שירותים
לבנת (א.א) "שרותים" בע"מ
קלין אופיס  -אחזקת מבנים
אקטיס חברה לשירותי נקיון בע"מ
אי אס אס אשמורת בע"מ
מוריה  -שירותי נקיון אחזקה ושמירה בע"מ
מ.א.ה נקיון שמירה ואחזקות
ג.א.מ.א מכוניות
גל ואלי טופנועים בע"מ GTE
דלק מוטורס
חברה ישראלית לאוטומובילים בע"מ (כלמוביל)
טויוטה יוניון מוטורס בע"מ
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
צ'מפיון מוטורס בע"מ
קח"ן מוטורס
קרסו מוטורס ( )2007בע"מ

קטגוריה
סיורים לימודיים

תת קטגוריה

ספורט
ציוד ספורט

פינוי פסולת

פריטים ספריתיים

אשפה
פינוי וגריסת נייר וקרטון
פינוי פסולת מגנטית
פינוי פסולת כימית
וביולוגית
פינוי פסולת אקולוגית
ספרים (מונוגרפיות)
ופריטי מדיה

תחום עיסוק

שם הקבלן
החברה לפיתוח עכו העתיקה
המזגגה
המכון למורשת בן-גוריון
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ
א.ס.א .אגוד ספורט אקדמאי
ההסתדרות החדשה במרחב חיפה
אוני-ספורט ציוד כושר
גדעון מולאיוב גדעון בע"מ
טכנו ספורט בע"מ
סיטי ספורט בע"מ
פאוור ספורט סוכנויות בע"מ
יראב שירותי נוי ( )1985בע"מ
אמניר  -תעשיות מיחזור בע"מ קב' נייר חדרה
אמניר  -תעשיות מיחזור בע"מ קב' נייר חדרה
טביב
מיזם לקהילה לאקולוגיה מוגנת
YANKEE BOOK PEDDLER
()YBP
VEDAMS
SWEET & MAXWELL
SBS
PUVILL LIBROS
MIPP INTERNATIONAL
LIBRA
ַKUBON & SAGNER
KLUWER LAW INTERNATIONAL
.JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO

כתבי עת וכתבי עת
אלקטרונים

W.S. HEIN
EBSCO
EAST VIEW PUBLICATIONS
D.K. AGENCY
DELBANCO
BLACKWELL UK
זיעור ,לשכת שירות למיקרופילם
טלדן
פרובוק
קומבוק
Ferdosi International
דאר אל-הודא (זחאלקה)
סאלח עבאסי  -כל-בו ספרים (ס.ה.ר) בע"מ
מואססת גנים בית אלמקדס
LEILA BOOKS
רובינזון ספרים
בורסי
סוכנות נדב
האוזן השלישית
ראובן מס
קרליבך
KARGER
אונטיים
זיעור ,לשכת שירות למיקרופילם
TELDAN
מלמ"ד

קטגוריה
צרכי משרד

תת קטגוריה

ציוד אורקולי

ציוד הגברה
ציוד מעבדה

ציוד צילום מתוצרת
SONY

טונרים וראשי דיו

ריסוס והדברה

משווקים מורשים של היבואן
הבלעדי AVCOM ,

תחום עיסוק

שם הקבלן
אופיס דיפו (ישראל) בע"מ
אמקה ביט (  ) 2002בע"מ
דאטה פול בע"מ ציוד למחשבים
טונוס TONUA
י.א .מיטווך ובניו בע"מ
לייזר אימג'ין בע"מ
מאגר  -ציוד למשרד ולמחשב
מדיה מחשבים בע"מ
ס .כחילה בע"מ
קופידף מיכון משרדי
קופיטק יבוא ושיווק בע"מ
קרביץ ( )1974בע"מ
ש.ש .מימד מיכון משרדי בע"מ
ארקו ויז'ואל בע"מ
וידאוסט טכנולוגיות ( )1994בע"מ
כיוונים אמדור מערכות
רמ-טל מערכות תקשורת
יניר מערכות בע"מ
סופטק ויז'ן בע"מ
ארדן קונטרול טק בע"מ
 RCשיווק אלקטרוניקה תקשורת וחשמל
רוגב מחשבים בע"מ
ש .רובינשטיין ציוד מדעי בע"מ
אוניקום מערכות משולבות בע"מ
טכום אלקטרוניקה בע"מ
פרו-טאץ בע"מ
איי-אן-אס טק בע"מ
אוריקון בע"מ
אלון דוד מערכות רמקולים ותאורה בע"מ
מלודי מחשבים ומערכות בע"מ
בנימין רכס
מעגל סגור בע"מ
א.ד.קריספל בע"מ
קילים אלקטרוניקה  1991בע"מ
אגנטק ( )1987בע"מ
אורנת ביוכימיקלים וציוד מעבדתי בע"מ
אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ
ארליך מעבדות בע"מ
ביו-ראד לבורטוריס בע"מ
ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע"מ
גטר ביו-מד בע"מ
לבוטל-ציוד מדעי ( )1997בע"מ
לומיטרון (  ) 2008בע"מ
מדטכניקה בע"מ
ניו ביוטכנולוגיה בע"מ
תמר  -ציוד למעבדות מחקר בע"מ .
איי .בי .אס אלטמן שירותי ברודקאסט בע"מ
בנד פרו פילם וידאו ,אינק
טים ציוד טלויזיה וסחורה בע"מ
יוגנד פוטו וידאו בע"מ
אמקה ביט (  ) 2002בע"מ
דאטה פול בע"מ ציוד למחשבים
טונוס TONUA
י.א .מיטווך ובניו בע"מ
לייזר אימג'ין בע"מ
מאגר  -ציוד למשרד ולמחשב
מדיה מחשבים בע"מ
ס .כחילה בע"מ
קופידף מיכון משרדי
קופיטק יבוא ושיווק בע"מ
קרביץ ( )1974בע"מ
יוסף שרון  -הדברת מזיקים
תומר (י.ש.י) תעשיות בע"מ

קטגוריה
רכב שכירות וליסינג

תת קטגוריה

שירותי בריאות

שירותי הובלה ואחסנה

שירות למעבדות
שינוע והובלה

מוניות
היסעים

שליחים ובלדרות

עמילות מכס ובלדרות

תרגום

תחום עיסוק

שם הקבלן
אלבר ציי רכב (ר.צ) בע"מ
אלדן  -תחבורה ותיירות
שלמה סיקסט בע"מ
קופת חולים כללית
קופת חולים לאומית
קופת חולים מאוחדת
קופת חולים מכבי
מחסן וילצ'ינסקי בע"מ
ואן הוור טרנסליישן
מובילי דוד
תמלול
יזמקו בע"מ
מוניות נוה בע"מ
מוניות כרמל בע"מ
א .קרן פסגותבע"מ
ארגמן תור הסעות  2004בע"מ
מועצה אזורית עמק הירדן
מובילי ומטיילי עירון בע"מ
קבוצת המסיעים בע"מ
ש.ה.ב .בע"מ
עמית זריז בע"מ
EMS
DHL
פדקס
דואר שליחים
 T.N.Tאקספרס
או.פי.אס.אי (שינוע בינ"ל) בע"מ
אף.סי(פליינג קרגו) תובלה קריטית
אפ.סי.פליינג קרגו אקספרס בע"מ
בוימר את מודל חברה בע"מ
ג'ט קרגו בע"מ
דואר ישראל
וורלד קורייר ישראל בע"מ
יו.טי.אי (  ) UTIאילת אוברסיז בע"מ
יערי ורדה אורלי
סימולטני באוויר בע"מ

