
 מאגר ספקים / נותני שירותים

 

 שם היועץ  תחום

    

 גבעות יהודה אנרגיה בע"מ אנרגיה סולארית 

    

    

 ארכיביון שירותי גניזה  ארכיב וגניזה

    

    

 מאירה פריימן  אומנות רחוב

    

    

 אל יזום ובנייה -גט בנייה ושיפוצים

    

    

 תעשיות בע"מ ג'נרקל גנרטורים

    

    

 שאלתיאל עמנואל  גינון ומשתלות

 חדווה בגן   

 משתלת הדס   

 אופיר כהן   

    

    

 אייל ארגוב גיזום עצים

 נוי )יורם(-רם  

 משה מגידיש  

 הישאם פאוזי   

 חב' א. ע. גיזום וכריתת עצים   

 אופק גיזום עצים   

 ליאור עוזיאל  

 גיזום והעתקת עציםמוקה   

 ערן ברטמן  

 עמרי גיזום   

 אילן תשובה   

    

    

 למדה הפקות דפוס  דפוס 

 מידפס   

 קול גיקס  

 פיקס שיווק ופרסום  

 סהר הדפסות דיגיטליות   

 סי.די.אי. אחזקות בע"מ   

 א.ג.נ. בע"מ  

    

    



 איי בע"מ-סאמיט הקלטה ותמלול 

 המרכז למידע תקשורתייפעת   

 בונוס   

 חבר תרגומים   

    

    

 אמנון  הדברה

 שגיא עוז בע"מ  

 ג'וק בראש  

 אלי כהן הדברות בע"מ  

 גילדור איכות הסביבה בע"מ   

 רגב הדברה  

 אשר מלכה  

    

    

 רקוטקס בע"מ הצללה

    

    

 מטרני ייעוץ חשמל בע"מ חשמל 

 עב' חשמל  ח.ש.ק.ל  

 מ. דרורי שירותי חשמל  

 נ. דניאל הנדסת חשמל   

 א.א.כ.י. שירותי חשמל   

 ש. לבנון חברה לעב' חשמל  

 סהר אדירים בע"מ   

 ניצן פרידברג בע"מ   

    

    

טונרים 
 למדפסות 

 קרן לייזר 

 נסלס יבוא ושיווק בע"מ  

    

 מסגריית צמרת  מסגרות 

    

    

 בע"מ  1996מרזבית מרכז  מרזבים

    

    

 סאפיה פאדי הנדסה ומדידות  מדידות 

 מאפ מדידות והנדסה -גיאו  

 גטניו ושות' מודדים מוסמכים  

    

    

 שוגון תיקים ומוצרי עור מתנות, שי לחג

 מכוורת גליל קיבוץ שמיר  

    

    

 ט.ב.פ. טכנולוגיות  מיזוג אוויר



 חייטאשר   

    

    

ניקיון ופינוי 
 אשפה 

 אולג וינוגרדוב

 פורטל  

 פסגות אתן בע"מ   

 חגי סולומון  

 ש.ש. פחטר  

    

    

 אלעד ייצור ושיווק  נגרות

    

    

 אטלנטיס שיווק דלקים סולר 

    

    

 אלעד בצלאל פרקטים 

    

    

צילום, וידאו 
 והסרטה 

 בע"מ דורון עד מאים

 ארי -דוד בן  

 ארקפאקט עדי בואנו בע"מ  

    

    

 א.ק. אחזקות  צביעה

    

    

 א.נ. פיטנר ספורט בע"מ ציוד ספורט

    

    

ציוד עזרה 
 ראשונה

 נתיב מדיקה בע"מ

    

    

 אופק חדש  ציוד משרדי 

 עמי סוכנויות בע"מ -ש. בן  

 הספר   

    

    

 פ.ד. סנטרל פארק  ריהוט רחוב 

    

    

שילוט רחובות, 
צביעת כבישים 

 ותמרורים

 שושני ניהול ופיקוח בע"מ

 ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט בע"מ  



 אביתר מדמוני-אביתר שיווק וסחר  

 אינטרטאון בע"מ   

    

    

-תל 130טייגון טכנולוגיות בע"מ נמיר  תוכנה
 אביב

    

    

 טכנו תשתיות בע"מ  תשתיות

    

    

    

תיירות ונופש 
וחברות 

 אוטובוסים

 אמצע הדרך הבעות ואוטובוסים 

 שירותי תחחרות  -יוסי מסלם   

    

    

תקשורת 
 ומחשוב

 נס מטח בע"מ 

 טלקוד מחשבים בע"מ  

 אס.אמ.בי.אי.טי בע"מ   

 זיפקום תקשורת בע"מ   

 לנטק תקשורת בע"מ   

 בזק בינלאומי בע"מ   

 


