
תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"גפנר בע. 'ג12

,          תל אביב

03-5103918 ,

054-2440334

נייר להדפסה , מעטפות, לוחות ושקפים, מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

כסאות , מדפסות ריהוט משרדי מודולרי, מדפסות לייזר, מכשור משרדי פקסים, מדבקות, וצילום

, מפות חד פעמיות, נייר ניגוב ידיים, נייר טואלט, ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, משרדיים

, כסאות סטודנט, ריהוט לכתה שולחנות וכסאות, כלים חד פעמיים מפלסטיק, כלים חד פעמיים מנייר

ריהוט , ריהוט לגני ילדים, לוחות כיתה וטוש מחיק, ריהוט אולם ואודיטורים, ריהוט מקובע לרצפה

חומרי וציוד לנקיון , ציוד למטבח, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, לגני ילדים שולחנות וכסאות

 ויוגרף LCD, DLP, LEDאמצעים אורקוליים מקרנים , חומרי נקיון, מטליות, מטאטא ומגבים

, מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק, מיקרופונים, אוזניות, רמקולים, ווידיוגרף

, מיקרוגלים, מקררים, מיחמים, קומקומים, מאווררים, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות, מחשבים ניידים 

מוצרי קידום מכירות , דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, ציוד מתכלה במחשוב מדיה אופטית, צנרת

ערכת עזרה , מערכות כריזה- מתח נמוך ' מע, מוצרי קידום שונים, פולדרים ותיקים, צעיפים, כובעים

ציוד רפואי, ראשונה

21
גרפיטי שיווק ציוד 

מ"משרדי ונייר בע

-073מודיעין 

8232600 052-

3605322

, מיקרוגל, קומקום, מיחם, מזגן, מאוורר)ציוד חשמלי למשרד , ציוד לנקיון, חומרי נקיון, ציוד משרדי

, פלזמה, מסכי תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, מיקרופון)אמצעים אורקוליים , (תנור חימום ועוד

LCDהתקני , נתבים, כבלים, מחברים)מחשבו וציוד היקפי , ריהוט משרדי, מכשור משרדי, ( ועוד

קלטות , טיונרים, מדיה אופטית)ציוד מתכלה במחשוב , (מחשבים שולחניים וניידים, אחסון לניידים

, (פולדרים ותיקים ועוד, צעיפים, כובעים, חולצות מודפסות)מוצרי קידום מכירות , (דיסקים, גיבוי

כסאות , שולחנות וכסאות לתלמיד)ריהוט כתה , (,מעטפות ולוגויים, נייר פירמה)דפוס והוצאה לאור 

(לוחות כיתה ולטוש מחיק, סטודנט

מ"דניאלי צעצועים בע32

08-8580030 , 

קריית מלאכי

נייר להדפסה , מעטפות, לוחות ושקפים, מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

ריהוט לגני , לוחות כיתה וטוש מחיק, מפות נייר פעמיות, ציוד מתכלה וחד פעמי, מדבקות, וצילום

,ציוד למטבח, ספרים, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, שולחנות וכסאות, ילדים

מאגר ספקים ציוד משרדי



מ"סבן מיחשוב בע42

קריית מלאכי      

08-8504532 ,

052-4025025

 ויוגרף LCD, DLP,LEDקרנים - אמצעים אורקוליים , נייר להדפסה וצילום, מוצרי נייר- ציוד משרדי 

, עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק, אוזניות, מיקרופונים, רמקולים, LED,פלאזמה, LCDמסכי , ווידיוגרף

, מדפסות, מדפסות לייזר, מכונות צילום, פקסים- מכשור משרדי . מתקני תליה, מסכי הקרנה

דיסקים , Thin clients, שרתים, מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים- מחשוב וציוד היקפי . סוקרים

תשתיות , תשתיות תקשורת, מצלמות, מחברים וכבלים, התקני אחסון ניידים, פנימיים וחיצוניים

 ITשירות , תקשורת אלחוטית, ניטור רשת' מע, חומת אש, נתבים, מתגים, תקשורת פסיבית

שירותי , תמיכה במערכות תשתיות, תמיכה במערכת הפעלה, תמיכה ברשתות ותחזוקה, מנוהלים

, מדיה אופטית- ציוד מתכלה במיחשבו , א" מפVoip ,(SMS)שידור מסרונים , אינטרנט, תקשורת

דיסקטים, קלטות גיבוי, טיונרים

51
פאן ייצור ויבוא ציוד 

מ"משרדי בע

,               עומר

08-6901234 ,

דפוס וציוד משרדי054-5605020

62
טק מיכון משרדי -רון

מ"בע

קיבוץ נגבה        

08-6326671 ,

052-7772489



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"גפנר בע. 'ג12

,               תל אביב

03-5103918     ,

054-2440334

, מעטפות, לוחות ושקפים, מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

מדפסות , מדפסות לייזר, מכשור משרדי פקסים, מדבקות, נייר להדפסה וצילום

נייר , ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, כסאות משרדיים, ריהוט משרדי מודולרי

כלים חד , כלים חד פעמיים מנייר, מפות חד פעמיות, נייר ניגוב ידיים, טואלט

ריהוט מקובע , כסאות סטודנט, ריהוט לכתה שולחנות וכסאות, פעמיים מפלסטיק

ריהוט , ריהוט לגני ילדים, לוחות כיתה וטוש מחיק, ריהוט אולם ואודיטורים, לרצפה

חומרי , ציוד למטבח, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, לגני ילדים שולחנות וכסאות

אמצעים אורקוליים מקרנים , חומרי נקיון, מטליות, וציוד לנקיון מטאטא ומגבים

21
גרפיטי שיווק ציוד 

מ"משרדי ונייר בע

מודיעין                 

073-8232600  

052-3605322

, מיחם, מזגן, מאוורר)ציוד חשמלי למשרד , ציוד לנקיון, חומרי נקיון, ציוד משרדי

, עמדת פודיום, מיקרופון)אמצעים אורקוליים , (תנור חימום ועוד, מיקרוגל, קומקום

, ריהוט משרדי, מכשור משרדי, ( ועודLCD, פלזמה, מסכי תליה, מסכי הקרנה

מחשבים , התקני אחסון לניידים, נתבים, כבלים, מחברים)מחשבו וציוד היקפי 

, קלטות גיבוי, טיונרים, מדיה אופטית)ציוד מתכלה במחשוב , (שולחניים וניידים

פולדרים ותיקים , צעיפים, כובעים, חולצות מודפסות)מוצרי קידום מכירות , (דיסקים

שולחנות )ריהוט כתה , (,מעטפות ולוגויים, נייר פירמה)דפוס והוצאה לאור , (ועוד

(לוחות כיתה ולטוש מחיק, כסאות סטודנט, וכסאות לתלמיד

31
לגנן - סופר לנג 

מ"ולחקלאי בע

,      מושב בית נקופה

 02-5340228         ,

052-3330755

, טפטפות, ממטרות, קוצבי מים, דשנים, צנרת, מחשבי השקיה: ציוד וחומרי גינון

מטאטאים ומגבים, נעלי ובגדי עבודה, אדמה, עציצים, שתילים, דשנים

42
עצמה שיווק מוצרי 

מ"צריכה בע

,  מישור אדומים. ת.א

  02-5900925        ,

 050-9620977

קפה , חומרי נקיון, מטליות, מטאטא ומגבים. מוצרים מתכלים ומזון יבש, חומרי ניקוי

.סוכר, תה, נמס

52
שחף שליו שיווק 

מ"והפצה בע

נתניה . ת.א, 5יסמין 

וכן בנצרת עילית        

 09-8821332       ,

050-4046055

, תה וסוכר, קפה נמס, קפה, כיבוד ואירוח, חומרי נקיון, מטליות, מטאטא ומגבים

, ריהוט משרדי מודולרי, חלב ומוצריו, ירקות טריים, מאפים, עוגיות מתוקות ומלוחות

נייר לניגוב , נייר טואלט, ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, כסאות משרדיים

כלים חד פעמיים מנייר ומפלסטיק, מפות חד פעמיות, ידיים

מאגר ספקים חומרי ציוד ונקיון



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"גפנר בע. 'ג12

,                  תל אביב

03-5103918        ,

054-2440334

לוחות , מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

מכשור משרדי , מדבקות, נייר להדפסה וצילום, מעטפות, ושקפים

כסאות , מדפסות ריהוט משרדי מודולרי, מדפסות לייזר, פקסים

נייר , נייר טואלט, ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, משרדיים

כלים חד , כלים חד פעמיים מנייר, מפות חד פעמיות, ניגוב ידיים

כסאות , ריהוט לכתה שולחנות וכסאות, פעמיים מפלסטיק

לוחות , ריהוט אולם ואודיטורים, ריהוט מקובע לרצפה, סטודנט

ריהוט לגני ילדים שולחנות , ריהוט לגני ילדים, כיתה וטוש מחיק

חומרי , ציוד למטבח, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, וכסאות

אמצעים , חומרי נקיון, מטליות, וציוד לנקיון מטאטא ומגבים

, רמקולים,  ויוגרף ווידיוגרףLCD, DLP, LEDאורקוליים מקרנים 

, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק, מיקרופונים, אוזניות

, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות, מחשבים ניידים , מתקני תליה

ציוד , צנרת, מיקרוגלים, מקררים, מיחמים, קומקומים, מאווררים

, דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, מתכלה במחשוב מדיה אופטית

מוצרי , פולדרים ותיקים, צעיפים, מוצרי קידום מכירות כובעים

ערכת עזרה , מערכות כריזה- מתח נמוך ' מע, קידום שונים

ציוד רפואי, ראשונה

21
גרפיטי שיווק ציוד 

מ"משרדי ונייר בע

 073-8232600מודיעין 

052-3605322

ציוד חשמלי למשרד , ציוד לנקיון, חומרי נקיון, ציוד משרדי

, (תנור חימום ועוד, מיקרוגל, קומקום, מיחם, מזגן, מאוורר)

מסכי , מסכי הקרנה, עמדת פודיום, מיקרופון)אמצעים אורקוליים 

מחשבו , ריהוט משרדי, מכשור משרדי, ( ועודLCD, פלזמה, תליה

, התקני אחסון לניידים, נתבים, כבלים, מחברים)וציוד היקפי 

, מדיה אופטית)ציוד מתכלה במחשוב , (מחשבים שולחניים וניידים

חולצות )מוצרי קידום מכירות , (דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים

דפוס והוצאה , (פולדרים ותיקים ועוד, צעיפים, כובעים, מודפסות

שולחנות )ריהוט כתה , (,מעטפות ולוגויים, נייר פירמה)לאור 

(לוחות כיתה ולטוש מחיק, כסאות סטודנט, וכסאות לתלמיד

32
מ פתרונות "טכנואל בע

הדפסה מתקדמת

,                   ירושליים

02-5811144        ,

054-8444365

מדפסות , פקסים. אספקה ושירות למכונות צילום ופקסמיליות

מכונות צילום, סורקים, לייזר

מאגר ספקים ציוד חשמלי למשרד



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"גולן תקשורת בע. א11

פתח תקווה              

   03-9210707       ,

  052-2590356

, LCDמסכי , ויוגרף ווידיוגרף, LCD, DLP,LEDמקרנים - ציוד אורקולי 

מסכי , עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק, אוזניות, מקרופונים, רמקולים, LED,פלאזמה

תשתיות , תשתיות תקשורת, מצלמות- מחשוב וציוד היקפי . מתקני תליה, הקרנה

, מערכות גילוי אש, אחזקה ופריצה' מע- מערכות מתח נמוך , תקשורת פסיבית

מערכות כריזה, שירותי מוקד ואזעקות

21
 (1997)אבדור מערכות 

מ"בע

ראשון לציון        . ת.א

  03-9522288

, רמקולים, LED,פלאזמה, LCD מסכי LCD, DLP,LEDמקרנים , ציוד אורקולי

מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום

מ"גפנר בע. 'ג32

,             תל אביב

03-5103918    ,

054-2440334

, מעטפות, לוחות ושקפים, מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

מדפסות , מדפסות לייזר, מכשור משרדי פקסים, מדבקות, נייר להדפסה וצילום

, ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, כסאות משרדיים, ריהוט משרדי מודולרי

כלים חד , כלים חד פעמיים מנייר, מפות חד פעמיות, נייר ניגוב ידיים, נייר טואלט

ריהוט מקובע , כסאות סטודנט, ריהוט לכתה שולחנות וכסאות, פעמיים מפלסטיק

ריהוט , ריהוט לגני ילדים, לוחות כיתה וטוש מחיק, ריהוט אולם ואודיטורים, לרצפה

, ציוד למטבח, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, לגני ילדים שולחנות וכסאות

אמצעים אורקוליים , חומרי נקיון, מטליות, חומרי וציוד לנקיון מטאטא ומגבים

, מיקרופונים, אוזניות, רמקולים,  ויוגרף ווידיוגרףLCD, DLP, LEDמקרנים 

, מחשבים ניידים , מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק

, מיקרוגלים, מקררים, מיחמים, קומקומים, מאווררים, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות

מוצרי , דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, ציוד מתכלה במחשוב מדיה אופטית, צנרת

מתח ' מע, מוצרי קידום שונים, פולדרים ותיקים, צעיפים, קידום מכירות כובעים

ציוד רפואי, ערכת עזרה ראשונה, מערכות כריזה- נמוך 

41
גרפיטי שיווק ציוד משרדי 

מ"ונייר בע

-073מודיעין 

8232600 052-

3605322

, מיחם, מזגן, מאוורר)ציוד חשמלי למשרד , ציוד לנקיון, חומרי נקיון, ציוד משרדי

, עמדת פודיום, מיקרופון)אמצעים אורקוליים , (תנור חימום ועוד, מיקרוגל, קומקום

, ריהוט משרדי, מכשור משרדי, ( ועודLCD, פלזמה, מסכי תליה, מסכי הקרנה

מחשבים , התקני אחסון לניידים, נתבים, כבלים, מחברים)מחשבו וציוד היקפי 

, קלטות גיבוי, טיונרים, מדיה אופטית)ציוד מתכלה במחשוב , (שולחניים וניידים

פולדרים , צעיפים, כובעים, חולצות מודפסות)מוצרי קידום מכירות , (דיסקים

ריהוט כתה , (,מעטפות ולוגויים, נייר פירמה)דפוס והוצאה לאור , (ותיקים ועוד

(לוחות כיתה ולטוש מחיק, כסאות סטודנט, שולחנות וכסאות לתלמיד)

מאגר ספקים אמצעים אורקוליים



52
 (94)ווידאוסט טכנולוגיות 

מ"בע

,              בני ברק

03-6176888      ,

054-4500050

, מסכי הקרנה, מקרופונים, רמקולים, lcdמסכי פלאזמה ו , מצלמות, מקרנים

הקלטה וצילום , שירותי הקרנה, ויוגרף ווידיוגרף, מתקני תלייה, רדיו דיסק, אוזניות

אירועים

61
מ "טכום אלקטרוניקה בע

מערכות אורקוליות ומחשוב

פארק אפק               

       03-7325644

עמדת , LED-פלזה ו, LCDמסכי , ויוגרף ווידיוגרף, מקרופונים, ציוד אורקולי

.מסכי הקרנה ומתקני צליה, פודיום

מ"סבן מיחשוב בע72

קריית מלאכי         

08-8504532    ,

052-4025025

, LCDקרנים - אמצעים אורקוליים , נייר להדפסה וצילום, מוצרי נייר- ציוד משרדי 

DLP,LEDמסכי ,  ויוגרף ווידיוגרףLCD ,פלאזמה,LED ,מיקרופונים, רמקולים ,

מכשור משרדי . מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק, אוזניות

- מחשוב וציוד היקפי . סוקרים, מדפסות, מדפסות לייזר, מכונות צילום, פקסים- 

דיסקים פנימיים , Thin clients, שרתים, מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים

, תשתיות תקשורת, מצלמות, מחברים וכבלים, התקני אחסון ניידים, וחיצוניים

תקשורת , ניטור רשת' מע, חומת אש, נתבים, מתגים, תשתיות תקשורת פסיבית

תמיכה במערכת , תמיכה ברשתות ותחזוקה,  מנוהליםITשירות , אלחוטית

שידור מסרונים , אינטרנט, שירותי תקשורת, תמיכה במערכות תשתיות, הפעלה

(SMS), Voipקלטות , טיונרים, מדיה אופטית- ציוד מתכלה במיחשבו , א" מפ

דיסקטים, גיבוי

81

מערכות מחשבים – פורום 

מ "ואלקטרוניקה בע

(אס.אי.סי.אף)

עתלית                 

04-9842326  ,  

073-2421000

, מתן שירותי מחשוב ופתרונות כוללניים, אספקת מחשבים וחומרים ציוד היקפי

תקשורת , ציוד תקשורת, ציוד מולטימדיה, DVRמצלמות אבטחה וציוד הקלטה 

אספקת , ניהול פרוייקטים, מוקד תמיכה מרחוק, רשתות מחשבים, אלחוטית

תוכנות ורישוי

מ"רון טק מיכון משרדי בע92

, 08-6326671, נגבה

052-7772489

, רמקולים, LED,פלאזמה, LCDמסכי ,  ויוגרף ווידיוגרףLCD, DLP,LEDמקרנים 

, מדפסות לייזר, מכונות צילום, פקסים, מתקני תליה, מסכי הקרנה, מיקרופונים

, שרתים, מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים, טלקום ומרכזיות, סורקים, מדפסות

דיסקים פנימיים וחיצוניים

רונן זילברבלך101

, 08-8594444גדרה 

052-4470950

, מדפסות, מדפסות לייזר, LED,פלאזמה, LCD מסכי LCD, DLP,LEDמקרנים 

דיסקים , thin clients, שרתים, מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים, סורקים

תשתיחות , מצלמות, מחברים וכבלים, התקני אחסון ניידים, פנימיים וחיצוניים

מערכות ניטור , חומות אש, נתבים, מתגים, תשתיות תקשורת פסיבית, תקשורת

תמיכה , תמיכה ברשתות ותחזוקה,  מנוהליםITשירותי , תקשורת אלחוטית, רשת

שידור , אינטרנט, שירותי תקשורת, תמיכה במערכות תשתיות, במערכות הפעלה

דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, מדיה אופטית, VOIPוכן , SMSמסרונים 



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"גפנר בע. 'ג12

, 03-5103918, תל אביב

054-2440334

נייר , מעטפות, לוחות ושקפים, מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

מדפסות ריהוט , מדפסות לייזר, מכשור משרדי פקסים, מדבקות, להדפסה וצילום

, נייר טואלט, ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, כסאות משרדיים, משרדי מודולרי

כלים חד פעמיים , כלים חד פעמיים מנייר, מפות חד פעמיות, נייר ניגוב ידיים

, ריהוט מקובע לרצפה, כסאות סטודנט, ריהוט לכתה שולחנות וכסאות, מפלסטיק

ריהוט לגני ילדים , ריהוט לגני ילדים, לוחות כיתה וטוש מחיק, ריהוט אולם ואודיטורים

חומרי וציוד לנקיון , ציוד למטבח, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, שולחנות וכסאות

, LCD, DLPאמצעים אורקוליים מקרנים , חומרי נקיון, מטליות, מטאטא ומגבים

LEDעמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק, מיקרופונים, אוזניות, רמקולים,  ויוגרף ווידיוגרף ,

, מאווררים, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות, מחשבים ניידים , מתקני תליה, מסכי הקרנה

ציוד מתכלה במחשוב מדיה , צנרת, מיקרוגלים, מקררים, מיחמים, קומקומים

, צעיפים, מוצרי קידום מכירות כובעים, דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, אופטית

ערכת עזרה , מערכות כריזה- מתח נמוך ' מע, מוצרי קידום שונים, פולדרים ותיקים

ציוד רפואי, ראשונה

21
גרפיטי שיווק ציוד 

מ"משרדי ונייר בע

 073-8232600מודיעין 

052-3605322

, מיחם, מזגן, מאוורר)ציוד חשמלי למשרד , ציוד לנקיון, חומרי נקיון, ציוד משרדי

, עמדת פודיום, מיקרופון)אמצעים אורקוליים , (תנור חימום ועוד, מיקרוגל, קומקום

, ריהוט משרדי, מכשור משרדי, ( ועודLCD, פלזמה, מסכי תליה, מסכי הקרנה

מחשבים , התקני אחסון לניידים, נתבים, כבלים, מחברים)מחשבו וציוד היקפי 

, קלטות גיבוי, טיונרים, מדיה אופטית)ציוד מתכלה במחשוב , (שולחניים וניידים

פולדרים ותיקים , צעיפים, כובעים, חולצות מודפסות)מוצרי קידום מכירות , (דיסקים

שולחנות )ריהוט כתה , (,מעטפות ולוגויים, נייר פירמה)דפוס והוצאה לאור , (ועוד

(לוחות כיתה ולטוש מחיק, כסאות סטודנט, וכסאות לתלמיד

32
טלקוד מחשבים 

מ"בע

,                  רמת החייל

03-7675000           ,

052-5527102

הקמת . מוקד צמיחה לוגיסטי לתחזוקת ציוד ותקשוב, אספקת מערכות מחשבים

פיתוח , הקמת חדרי ישיבות וכיתות חכמות ומקווננות, מערכות מחשוב אינטגרטיביות

ויישום

מאגר ספקים מכשור משרדי



מ"סבן מיחשוב בע42

קריית מלאכי                 

08-8504532           ,

052-4025025

, LCDקרנים - אמצעים אורקוליים , נייר להדפסה וצילום, מוצרי נייר- ציוד משרדי 

DLP,LEDמסכי ,  ויוגרף ווידיוגרףLCD ,פלאזמה,LED ,מיקרופונים, רמקולים ,

- מכשור משרדי . מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק, אוזניות

- מחשוב וציוד היקפי . סוקרים, מדפסות, מדפסות לייזר, מכונות צילום, פקסים

דיסקים פנימיים , Thin clients, שרתים, מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים

, תשתיות תקשורת, מצלמות, מחברים וכבלים, התקני אחסון ניידים, וחיצוניים

תקשורת , ניטור רשת' מע, חומת אש, נתבים, מתגים, תשתיות תקשורת פסיבית

, תמיכה במערכת הפעלה, תמיכה ברשתות ותחזוקה,  מנוהליםITשירות , אלחוטית

, (SMS)שידור מסרונים , אינטרנט, שירותי תקשורת, תמיכה במערכות תשתיות

Voipדיסקטים, קלטות גיבוי, טיונרים, מדיה אופטית- ציוד מתכלה במיחשבו , א" מפ

51

מערכות – פורום 

מחשבים 

מ "ואלקטרוניקה בע

(אס.אי.סי.אף)

, 04-9842326עתלית 

073-2421000

, מתן שירותי מחשוב ופתרונות כוללניים, אספקת מחשבים וחומרים ציוד היקפי

תקשורת , ציוד תקשורת, ציוד מולטימדיה, DVRמצלמות אבטחה וציוד הקלטה 

אספקת תוכנות , ניהול פרוייקטים, מוקד תמיכה מרחוק, רשתות מחשבים, אלחוטית

ורישוי

62
רון טק מיכון משרדי 

מ"בע

, 08-6326671, נגבה

052-7772489

, רמקולים, LED,פלאזמה, LCDמסכי ,  ויוגרף ווידיוגרףLCD, DLP,LEDמקרנים 

, מדפסות לייזר, מכונות צילום, פקסים, מתקני תליה, מסכי הקרנה, מיקרופונים

, שרתים, מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים, טלקום ומרכזיות, סורקים, מדפסות

דיסקים פנימיים וחיצוניים

רונן זילברבלך71

-052, 08-8594444גדרה 

4470950

, מדפסות, מדפסות לייזר, LED,פלאזמה, LCD מסכי LCD, DLP,LEDמקרנים 

דיסקים פנימיים , thin clients, שרתים, מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים, סורקים

, תשתיחות תקשורת, מצלמות, מחברים וכבלים, התקני אחסון ניידים, וחיצוניים

, מערכות ניטור רשת, חומות אש, נתבים, מתגים, תשתיות תקשורת פסיבית

תמיכה , תמיכה ברשתות ותחזוקה,  מנוהליםITשירותי , תקשורת אלחוטית

שידור , אינטרנט, שירותי תקשורת, תמיכה במערכות תשתיות, במערכות הפעלה

דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, מדיה אופטית, VOIPוכן , SMSמסרונים 



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"גפנר בע. 'ג12

,                תל אביב

03-5103918        ,

054-2440334

, לוחות ושקפים, מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

מדפסות , מכשור משרדי פקסים, מדבקות, נייר להדפסה וצילום, מעטפות

, מגירות תיוק, כסאות משרדיים, מדפסות ריהוט משרדי מודולרי, לייזר

, מפות חד פעמיות, נייר ניגוב ידיים, נייר טואלט, ציוד מתכלה וחד פעמי

ריהוט לכתה שולחנות , כלים חד פעמיים מפלסטיק, כלים חד פעמיים מנייר

, ריהוט אולם ואודיטורים, ריהוט מקובע לרצפה, כסאות סטודנט, וכסאות

ריהוט לגני ילדים שולחנות , ריהוט לגני ילדים, לוחות כיתה וטוש מחיק

חומרי וציוד , ציוד למטבח, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, וכסאות

אמצעים אורקוליים מקרנים , חומרי נקיון, מטליות, לנקיון מטאטא ומגבים

LCD, DLP, LEDמיקרופונים, אוזניות, רמקולים,  ויוגרף ווידיוגרף ,

מחשבים ניידים , מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק

, מקררים, מיחמים, קומקומים, מאווררים, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות, 

קלטות , טיונרים, ציוד מתכלה במחשוב מדיה אופטית, צנרת, מיקרוגלים

, פולדרים ותיקים, צעיפים, מוצרי קידום מכירות כובעים, דיסקים, גיבוי

ערכת עזרה , מערכות כריזה- מתח נמוך ' מע, מוצרי קידום שונים

ציוד רפואי, ראשונה

21
מ "חמו גלמית בע

(פשוט ירוק)

, 072-221500אשדוד 

משטחי בטיחות, תאורה סולארית, דק סינטטי, דשא סינטטי052-633979

31
לגנן - סופר לנג 

מ"ולחקלאי בע

,       מושב בית נקופה

02-5340228         ,

052-3330755

, ממטרות, קוצבי מים, דשנים, צנרת, מחשבי השקיה: ציוד וחומרי גינון

מטאטאים , נעלי ובגדי עבודה, אדמה, עציצים, שתילים, דשנים, טפטפות

ומגבים

41
ח "קומפקטוס אגש

מ"בע

קיבוץ עין החורש         

04-6250216         ,

מחסנים, ספריות, מתקני קומפקטוס ניידים, מדפים, פתרונות אחסון050-7466256

מאגר ספקים ציוד וחומרי גינון



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"גפנר בע. 'ג12

,                   תל אביב

03-5103918        ,

054-2440334

, מעטפות, לוחות ושקפים, מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

מדפסות , מדפסות לייזר, מכשור משרדי פקסים, מדבקות, נייר להדפסה וצילום

נייר , ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, כסאות משרדיים, ריהוט משרדי מודולרי

כלים חד , כלים חד פעמיים מנייר, מפות חד פעמיות, נייר ניגוב ידיים, טואלט

ריהוט מקובע , כסאות סטודנט, ריהוט לכתה שולחנות וכסאות, פעמיים מפלסטיק

ריהוט , ריהוט לגני ילדים, לוחות כיתה וטוש מחיק, ריהוט אולם ואודיטורים, לרצפה

, ציוד למטבח, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, לגני ילדים שולחנות וכסאות

אמצעים אורקוליים , חומרי נקיון, מטליות, חומרי וציוד לנקיון מטאטא ומגבים

, מיקרופונים, אוזניות, רמקולים,  ויוגרף ווידיוגרףLCD, DLP, LEDמקרנים 

, מחשבים ניידים , מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק

, מיקרוגלים, מקררים, מיחמים, קומקומים, מאווררים, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות

מוצרי , דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, ציוד מתכלה במחשוב מדיה אופטית, צנרת

מתח ' מע, מוצרי קידום שונים, פולדרים ותיקים, צעיפים, קידום מכירות כובעים

ציוד רפואי, ערכת עזרה ראשונה, מערכות כריזה- נמוך 

21
גרפיטי שיווק ציוד 

מ"משרדי ונייר בע

 073-8232600מודיעין 

052-3605322

, מיחם, מזגן, מאוורר)ציוד חשמלי למשרד , ציוד לנקיון, חומרי נקיון, ציוד משרדי

, עמדת פודיום, מיקרופון)אמצעים אורקוליים , (תנור חימום ועוד, מיקרוגל, קומקום

, ריהוט משרדי, מכשור משרדי, ( ועודLCD, פלזמה, מסכי תליה, מסכי הקרנה

מחשבים , התקני אחסון לניידים, נתבים, כבלים, מחברים)מחשבו וציוד היקפי 

, קלטות גיבוי, טיונרים, מדיה אופטית)ציוד מתכלה במחשוב , (שולחניים וניידים

פולדרים , צעיפים, כובעים, חולצות מודפסות)מוצרי קידום מכירות , (דיסקים

ריהוט כתה , (,מעטפות ולוגויים, נייר פירמה)דפוס והוצאה לאור , (ותיקים ועוד

(לוחות כיתה ולטוש מחיק, כסאות סטודנט, שולחנות וכסאות לתלמיד)

32
שחף שליו שיווק 

מ"והפצה בע

נתניה וכן . ת.א, 5יסמין 

בנצרת עילית              

09-8821332        ,

050-4046055

, תה וסוכר, קפה נמס, קפה, כיבוד ואירוח, חומרי נקיון, מטליות, מטאטא ומגבים

ריהוט משרדי , חלב ומוצריו, ירקות טריים, מאפים, עוגיות מתוקות ומלוחות

נייר , נייר טואלט, ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, כסאות משרדיים, מודולרי

כלים חד פעמיים מנייר ומפלסטיק, מפות חד פעמיות, לניגוב ידיים

מאגר ספקים ריהוט משרדי



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

12

שמש חברת . א

שמירה ואבטחה 

מ"בע

קריית מלאכי               

08-8581999         ,

050-5333327

התקנת מערכות אזעקה , שירותי מוקד, נקיון, שמירה אבטחה

מוקד מוניציפאלי, ומצלמות

מ"גפנר בע. 'ג22

,                    תל אביב

03-5103918         ,

054-2440334

לוחות , מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

מכשור , מדבקות, נייר להדפסה וצילום, מעטפות, ושקפים

, מדפסות ריהוט משרדי מודולרי, מדפסות לייזר, משרדי פקסים

נייר , ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, כסאות משרדיים

כלים חד פעמיים , מפות חד פעמיות, נייר ניגוב ידיים, טואלט

ריהוט לכתה שולחנות , כלים חד פעמיים מפלסטיק, מנייר

ריהוט אולם , ריהוט מקובע לרצפה, כסאות סטודנט, וכסאות

ריהוט , ריהוט לגני ילדים, לוחות כיתה וטוש מחיק, ואודיטורים

, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, לגני ילדים שולחנות וכסאות

, מטליות, חומרי וציוד לנקיון מטאטא ומגבים, ציוד למטבח

 LCD, DLP, LEDאמצעים אורקוליים מקרנים , חומרי נקיון

, רדיוטייפ דיסק, מיקרופונים, אוזניות, רמקולים, ויוגרף ווידיוגרף

, מחשבים ניידים , מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום

, מיחמים, קומקומים, מאווררים, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות

ציוד מתכלה במחשוב מדיה , צנרת, מיקרוגלים, מקררים

מוצרי קידום מכירות , דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, אופטית

' מע, מוצרי קידום שונים, פולדרים ותיקים, צעיפים, כובעים

ציוד רפואי, ערכת עזרה ראשונה, מערכות כריזה- מתח נמוך 

31
גרפיטי שיווק ציוד 

מ"משרדי ונייר בע

 073-8232600מודיעין 

052-3605322

ציוד חשמלי למשרד , ציוד לנקיון, חומרי נקיון, ציוד משרדי

, (תנור חימום ועוד, מיקרוגל, קומקום, מיחם, מזגן, מאוורר)

, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, מיקרופון)אמצעים אורקוליים 

ריהוט , מכשור משרדי, ( ועודLCD, פלזמה, מסכי תליה

התקני , נתבים, כבלים, מחברים)מחשבו וציוד היקפי , משרדי

ציוד מתכלה , (מחשבים שולחניים וניידים, אחסון לניידים

מוצרי , (דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, מדיה אופטית)במחשוב 

פולדרים , צעיפים, כובעים, חולצות מודפסות)קידום מכירות 

מעטפות , נייר פירמה)דפוס והוצאה לאור , (ותיקים ועוד

כסאות , שולחנות וכסאות לתלמיד)ריהוט כתה , (,ולוגויים

(לוחות כיתה ולטוש מחיק, סטודנט

מאגר ספקים מחשוב וציוד היקפי



42

מ "טכנואל בע

פתרונות הדפסה 

מתקדמת

,                   ירושליים

02-5811144        ,

054-8444365

מדפסות , פקסים. אספקה ושירות למכונות צילום ופקסמיליות

מכונות צילום, סורקים, לייזר

52
טלקוד מחשבים 

מ"בע

,                רמת החייל

03-7675000         ,

052-5527102

מוקד צמיחה לוגיסטי לתחזוקת ציוד , אספקת מערכות מחשבים

הקמת חדרי , הקמת מערכות מחשוב אינטגרטיביות. ותקשוב

פיתוח ויישום, ישיבות וכיתות חכמות ומקווננות

61

מסר תקשוב וייעוץ 

טכני לתקשורת 

מ"בע

ראשון לציון                   

 03-5338855          

052-2030717

, תשתיות תקשורת, thin clients, שרתים)מחשוב וציוד היקפי 

, voip, שירותי תקשורת, תקשורת אלחוטית, נתבים, מתגים

מערכות גילוי , אחזקה ופריצה' מע)ומערכת מתח נמוך  (א"מפ

(מערכות כריזה, שירותי מוקד ואזעקות, אש

מ"סבן מיחשוב בע72

קריית מלאכי               

08-8504532         ,

052-4025025

אמצעים , נייר להדפסה וצילום, מוצרי נייר- ציוד משרדי 

מסכי ,  ויוגרף ווידיוגרףLCD, DLP,LEDקרנים - אורקוליים 

LCD ,פלאזמה,LED ,רדיוטייפ , אוזניות, מיקרופונים, רמקולים

מכשור . מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, דיסק

, מדפסות, מדפסות לייזר, מכונות צילום, פקסים- משרדי 

מחשבים , מחשבים שולחניים- מחשוב וציוד היקפי . סוקרים

, דיסקים פנימיים וחיצוניים, Thin clients, שרתים, ניידים

תשתיות , מצלמות, מחברים וכבלים, התקני אחסון ניידים

חומת , נתבים, מתגים, תשתיות תקשורת פסיבית, תקשורת

,  מנוהליםITשירות , תקשורת אלחוטית, ניטור רשת' מע, אש

תמיכה , תמיכה במערכת הפעלה, תמיכה ברשתות ותחזוקה

שידור מסרונים , אינטרנט, שירותי תקשורת, במערכות תשתיות

(SMS), Voipמדיה אופטית- ציוד מתכלה במיחשבו , א" מפ ,

דיסקטים, קלטות גיבוי, טיונרים

81

מערכות – פורום 

מחשבים 

מ "ואלקטרוניקה בע

, 04-9842326עתלית 

073-2421000

מתן שירותי מחשוב , אספקת מחשבים וחומרים ציוד היקפי

ציוד , DVRמצלמות אבטחה וציוד הקלטה , ופתרונות כוללניים

רשתות , תקשורת אלחוטית, ציוד תקשורת, מולטימדיה



מ"בע (83)קומפלוט 92

,               פתח תקווה

03-9275111          ,

052-5656178        ,

052-5656363

, ניתוח, איתור ואיסוף נתונים. GIS- שירותים בנושא הנדסה וה

. מנוהליםITשירותי . עיבוד וקליטת נתונים למערכת אלפאנומית

102
רון טק מיכון משרדי 

מ"בע

, 08-6326671, נגבה

052-7772489

, LCDמסכי ,  ויוגרף ווידיוגרףLCD, DLP,LEDמקרנים 

מתקני , מסכי הקרנה, מיקרופונים, רמקולים, LED,פלאזמה

, סורקים, מדפסות, מדפסות לייזר, מכונות צילום, פקסים, תליה

, שרתים, מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים, טלקום ומרכזיות

דיסקים פנימיים וחיצוניים

רונן זילברבלך111

, 08-8594444גדרה 

052-4470950

, LED,פלאזמה, LCD מסכי LCD, DLP,LEDמקרנים 

מחשבים , מחשבים שולחניים, סורקים, מדפסות, מדפסות לייזר

התקני , דיסקים פנימיים וחיצוניים, thin clients, שרתים, ניידים

, תשתיחות תקשורת, מצלמות, מחברים וכבלים, אחסון ניידים

, חומות אש, נתבים, מתגים, תשתיות תקשורת פסיבית

,  מנוהליםITשירותי , תקשורת אלחוטית, מערכות ניטור רשת

תמיכה , תמיכה במערכות הפעלה, תמיכה ברשתות ותחזוקה

שידור מסרונים , אינטרנט, שירותי תקשורת, במערכות תשתיות

SMS , וכןVOIP ,דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, מדיה אופטית



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"גפנר בע. 'ג12

,                תל אביב

03-5103918      ,

054-2440334

לוחות , מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

מכשור משרדי , מדבקות, נייר להדפסה וצילום, מעטפות, ושקפים

כסאות , מדפסות ריהוט משרדי מודולרי, מדפסות לייזר, פקסים

נייר , נייר טואלט, ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, משרדיים

כלים חד , כלים חד פעמיים מנייר, מפות חד פעמיות, ניגוב ידיים

, כסאות סטודנט, ריהוט לכתה שולחנות וכסאות, פעמיים מפלסטיק

לוחות כיתה וטוש , ריהוט אולם ואודיטורים, ריהוט מקובע לרצפה

, ריהוט לגני ילדים שולחנות וכסאות, ריהוט לגני ילדים, מחיק

חומרי וציוד לנקיון , ציוד למטבח, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים

אמצעים אורקוליים מקרנים , חומרי נקיון, מטליות, מטאטא ומגבים

LCD, DLP, LEDמיקרופונים, אוזניות, רמקולים,  ויוגרף ווידיוגרף ,

מחשבים , מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק

, מיחמים, קומקומים, מאווררים, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות, ניידים 

, ציוד מתכלה במחשוב מדיה אופטית, צנרת, מיקרוגלים, מקררים

, צעיפים, מוצרי קידום מכירות כובעים, דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים

מערכות - מתח נמוך ' מע, מוצרי קידום שונים, פולדרים ותיקים

ציוד רפואי, ערכת עזרה ראשונה, כריזה

מ"טלקוד מחשבים בע22

,               רמת החייל

 03-7675000         ,

052-5527102

מוקד צמיחה לוגיסטי לתחזוקת ציוד , אספקת מערכות מחשבים

הקמת חדרי ישיבות , הקמת מערכות מחשוב אינטגרטיביות. ותקשוב

פיתוח ויישום, וכיתות חכמות ומקווננות

מאגר ספקים ציוד מתכלה במחשוב



מ"סבן מיחשוב בע32

קריית מלאכי              

 08-8504532         ,

052-4025025

- אמצעים אורקוליים , נייר להדפסה וצילום, מוצרי נייר- ציוד משרדי 

, LCDמסכי ,  ויוגרף ווידיוגרףLCD, DLP,LEDקרנים 

, רדיוטייפ דיסק, אוזניות, מיקרופונים, רמקולים, LED,פלאזמה

, פקסים- מכשור משרדי . מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום

מחשוב וציוד היקפי . סוקרים, מדפסות, מדפסות לייזר, מכונות צילום

, Thin clients, שרתים, מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים- 

, מחברים וכבלים, התקני אחסון ניידים, דיסקים פנימיים וחיצוניים

, מתגים, תשתיות תקשורת פסיבית, תשתיות תקשורת, מצלמות

 ITשירות , תקשורת אלחוטית, ניטור רשת' מע, חומת אש, נתבים

, תמיכה במערכת הפעלה, תמיכה ברשתות ותחזוקה, מנוהלים

שידור , אינטרנט, שירותי תקשורת, תמיכה במערכות תשתיות

מדיה - ציוד מתכלה במיחשבו , א" מפVoip ,(SMS)מסרונים 

דיסקטים, קלטות גיבוי, טיונרים, אופטית

41

מערכות – פורום 

מחשבים ואלקטרוניקה 

(אס.אי.סי.אף)מ "בע

, 04-9842326עתלית 

073-2421000

מתן שירותי מחשוב ופתרונות , אספקת מחשבים וחומרים ציוד היקפי

, ציוד מולטימדיה, DVRמצלמות אבטחה וציוד הקלטה , כוללניים

מוקד תמיכה , רשתות מחשבים, תקשורת אלחוטית, ציוד תקשורת

אספקת תוכנות ורישוי, ניהול פרוייקטים, מרחוק

רונן זילברבלך51

, 08-8594444גדרה 

052-4470950

מדפסות , LED,פלאזמה, LCD מסכי LCD, DLP,LEDמקרנים 

, מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים, סורקים, מדפסות, לייזר

התקני אחסון , דיסקים פנימיים וחיצוניים, thin clients, שרתים

תשתיות , תשתיחות תקשורת, מצלמות, מחברים וכבלים, ניידים

, מערכות ניטור רשת, חומות אש, נתבים, מתגים, תקשורת פסיבית

, תמיכה ברשתות ותחזוקה,  מנוהליםITשירותי , תקשורת אלחוטית

שירותי , תמיכה במערכות תשתיות, תמיכה במערכות הפעלה

מדיה , VOIPוכן , SMSשידור מסרונים , אינטרנט, תקשורת

דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, אופטית



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

12
תעשיות . אס.י'ג.אם

עיבו ושיווק של מותגי אפנה, יבוא, תכנון03-5599722, חולוןמ"טקסטיל בע

מ"גפנר בע. 'ג22

,                   תל אביב

03-5103918        ,

054-2440334

, לוחות ושקפים, מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

, מכשור משרדי פקסים, מדבקות, נייר להדפסה וצילום, מעטפות

, כסאות משרדיים, מדפסות ריהוט משרדי מודולרי, מדפסות לייזר

, נייר ניגוב ידיים, נייר טואלט, ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק

, כלים חד פעמיים מפלסטיק, כלים חד פעמיים מנייר, מפות חד פעמיות

, ריהוט מקובע לרצפה, כסאות סטודנט, ריהוט לכתה שולחנות וכסאות

, ריהוט לגני ילדים, לוחות כיתה וטוש מחיק, ריהוט אולם ואודיטורים

, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, ריהוט לגני ילדים שולחנות וכסאות

, חומרי נקיון, מטליות, חומרי וציוד לנקיון מטאטא ומגבים, ציוד למטבח

,  ויוגרף ווידיוגרףLCD, DLP, LEDאמצעים אורקוליים מקרנים 

מסכי , עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק, מיקרופונים, אוזניות, רמקולים

, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות, מחשבים ניידים , מתקני תליה, הקרנה

ציוד , צנרת, מיקרוגלים, מקררים, מיחמים, קומקומים, מאווררים

מוצרי , דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, מתכלה במחשוב מדיה אופטית

, מוצרי קידום שונים, פולדרים ותיקים, צעיפים, קידום מכירות כובעים

ציוד רפואי, ערכת עזרה ראשונה, מערכות כריזה- מתח נמוך ' מע

31
גרפיטי שיווק ציוד 

מ"משרדי ונייר בע

 073-8232600מודיעין 

052-3605322

, מאוורר)ציוד חשמלי למשרד , ציוד לנקיון, חומרי נקיון, ציוד משרדי

אמצעים אורקוליים , (תנור חימום ועוד, מיקרוגל, קומקום, מיחם, מזגן

 LCD, פלזמה, מסכי תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, מיקרופון)

, מחברים)מחשבו וציוד היקפי , ריהוט משרדי, מכשור משרדי, (ועוד

ציוד , (מחשבים שולחניים וניידים, התקני אחסון לניידים, נתבים, כבלים

, (דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, מדיה אופטית)מתכלה במחשוב 

פולדרים , צעיפים, כובעים, חולצות מודפסות)מוצרי קידום מכירות 

, (,מעטפות ולוגויים, נייר פירמה)דפוס והוצאה לאור , (ותיקים ועוד

לוחות כיתה , כסאות סטודנט, שולחנות וכסאות לתלמיד)ריהוט כתה 

(ולטוש מחיק

מ"וורקר בע42

, 03-5008700, חולון

052-4440361

, מחזיקי מפתחות, כובעים, חולצות מודפסות: מוצרי קידום מכירות

בגדי ונעלי עבודה וציוד בטיחות, ערכות עזרה ראשונה

מאגר ספקים מוצרי קידום מכירות



פרסום גיל51

,             גבעת שמואל

03-5793793         ,

050-3555200

פולדרים , צעיפים, דגלים, מחזיקי מפתחות, כובעים, חולצות מודפסות

מעטפות , מעטפות לוגו, נייר פירמה, מוצרי קידום שונים, ותיקים

מדבקות , כרטיסי ביקור, קטלוגים וידיעונים, מחברות בחינה, מודפסות

מעטפות לדואר, מודפסות



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

11
גרפיטי שיווק ציוד 

מ"משרדי ונייר בע

 073-8232600מודיעין 

052-3605322

, מזגן, מאוורר)ציוד חשמלי למשרד , ציוד לנקיון, חומרי נקיון, ציוד משרדי

, מיקרופון)אמצעים אורקוליים , (תנור חימום ועוד, מיקרוגל, קומקום, מיחם

מכשור , ( ועודLCD, פלזמה, מסכי תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום

התקני , נתבים, כבלים, מחברים)מחשבו וציוד היקפי , ריהוט משרדי, משרדי

מדיה )ציוד מתכלה במחשוב , (מחשבים שולחניים וניידים, אחסון לניידים

חולצות )מוצרי קידום מכירות , (דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, אופטית

נייר )דפוס והוצאה לאור , (פולדרים ותיקים ועוד, צעיפים, כובעים, מודפסות

כסאות , שולחנות וכסאות לתלמיד)ריהוט כתה , (,מעטפות ולוגויים, פירמה

(לוחות כיתה ולטוש מחיק, סטודנט

21
פאן ייצור ויבוא ציוד 

מ"משרדי בע

פארק תעשיות עומר   

08-6901234

מחברות , מעטפות מודפסות, מעטפות לוגו בגדלים שונים, נייר פירמה

מעטפות , מדבקות מודפסות, כרטיסי ביקור, קטלוגים וידיעונים, בחינה

דפוס וציוד משרדי,למשלוח דואר

מאגר ספקים דפוס והוצאה לאור



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

12
ווידאוסט טכנולוגיות 

מ"בע (94)

,                      בני ברק

  03-6176888        ,

054-4500050

, מקרופונים, רמקולים, lcdמסכי פלאזמה ו , מצלמות, מקרנים

, ויוגרף ווידיוגרף, מתקני תלייה, רדיו דיסק, אוזניות, מסכי הקרנה

הקלטה וצילום אירועים, שירותי הקרנה

21
מפעלי מזון יד מרדכי 

מ"ח בע"אגש

קיבוץ יד מרדכי             

08-6720519         ,

קייטנות, כנסים, אירוח קבוצות, קייטרינג, הסעדה052-3962429

מאגר ספקים אירועים



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"גפנר בע. 'ג12

,                    תל אביב

03-5103918         ,

054-2440334

לוחות , מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

מכשור משרדי , מדבקות, נייר להדפסה וצילום, מעטפות, ושקפים

כסאות , מדפסות ריהוט משרדי מודולרי, מדפסות לייזר, פקסים

נייר , נייר טואלט, ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, משרדיים

כלים חד , כלים חד פעמיים מנייר, מפות חד פעמיות, ניגוב ידיים

, כסאות סטודנט, ריהוט לכתה שולחנות וכסאות, פעמיים מפלסטיק

לוחות כיתה וטוש , ריהוט אולם ואודיטורים, ריהוט מקובע לרצפה

, ריהוט לגני ילדים שולחנות וכסאות, ריהוט לגני ילדים, מחיק

חומרי וציוד לנקיון , ציוד למטבח, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים

אמצעים אורקוליים מקרנים , חומרי נקיון, מטליות, מטאטא ומגבים

LCD, DLP, LEDמיקרופונים, אוזניות, רמקולים,  ויוגרף ווידיוגרף ,

, מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק

, מאווררים, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות, מחשבים ניידים 

ציוד מתכלה , צנרת, מיקרוגלים, מקררים, מיחמים, קומקומים

מוצרי , דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, במחשוב מדיה אופטית

מוצרי קידום , פולדרים ותיקים, צעיפים, קידום מכירות כובעים

ציוד , ערכת עזרה ראשונה, מערכות כריזה- מתח נמוך ' מע, שונים

רפואי

21
גרפיטי שיווק ציוד 

מ"משרדי ונייר בע

 073-8232600מודיעין 

052-3605322

, מאוורר)ציוד חשמלי למשרד , ציוד לנקיון, חומרי נקיון, ציוד משרדי

אמצעים , (תנור חימום ועוד, מיקרוגל, קומקום, מיחם, מזגן

, מסכי תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, מיקרופון)אורקוליים 

מחשבו וציוד , ריהוט משרדי, מכשור משרדי, ( ועודLCD, פלזמה

מחשבים , התקני אחסון לניידים, נתבים, כבלים, מחברים)היקפי 

, טיונרים, מדיה אופטית)ציוד מתכלה במחשוב , (שולחניים וניידים

, חולצות מודפסות)מוצרי קידום מכירות , (דיסקים, קלטות גיבוי

נייר )דפוס והוצאה לאור , (פולדרים ותיקים ועוד, צעיפים, כובעים

, שולחנות וכסאות לתלמיד)ריהוט כתה , (,מעטפות ולוגויים, פירמה

(לוחות כיתה ולטוש מחיק, כסאות סטודנט

מאגר ספקים ריהוט לכתה



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"גולן תקשורת בע. א11

פתח תקווה                 

03-9210707         ,

052-2590356

מסכי , ויוגרף ווידיוגרף, LCD, DLP,LEDמקרנים - ציוד אורקולי 

LCD ,פלאזמה,LED ,רדיוטייפ דיסק, אוזניות, מקרופונים, רמקולים ,

- מחשוב וציוד היקפי . מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום

מערכות , תשתיות תקשורת פסיבית, תשתיות תקשורת, מצלמות

שירותי מוקד , מערכות גילוי אש, אחזקה ופריצה' מע- מתח נמוך 

מערכות כריזה, ואזעקות

21
שמש חברת שמירה . א

מ"ואבטחה בע

קריית מלאכי               

08-8581999         ,

050-5333327

התקנת מערכות אזעקה , שירותי מוקד, נקיון, שמירה אבטחה

מוקד מוניציפאלי, ומצלמות

32
שמש חברת שמירה .א

ואבטחה

,              קריית מלאכי

08-8581999         ,

050-5333327

, מערכות גילוי אש, מערכות אחזקה ופריצה: מערכות מתח נמוך

התקנת מצלמות, נקיון, מערכות כריזה, שרותי מוקד ואזעקות

מ"גפנר בע. 'ג42

,                  תל אביב

03-5103918        ,

054-2440334

לוחות , מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

מכשור משרדי , מדבקות, נייר להדפסה וצילום, מעטפות, ושקפים

כסאות , מדפסות ריהוט משרדי מודולרי, מדפסות לייזר, פקסים

נייר , נייר טואלט, ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, משרדיים

כלים חד , כלים חד פעמיים מנייר, מפות חד פעמיות, ניגוב ידיים

, כסאות סטודנט, ריהוט לכתה שולחנות וכסאות, פעמיים מפלסטיק

לוחות כיתה וטוש , ריהוט אולם ואודיטורים, ריהוט מקובע לרצפה

, ריהוט לגני ילדים שולחנות וכסאות, ריהוט לגני ילדים, מחיק

חומרי וציוד לנקיון , ציוד למטבח, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים

אמצעים אורקוליים מקרנים , חומרי נקיון, מטליות, מטאטא ומגבים

LCD, DLP, LEDמיקרופונים, אוזניות, רמקולים,  ויוגרף ווידיוגרף ,

מחשבים , מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק

, מיחמים, קומקומים, מאווררים, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות, ניידים 

, ציוד מתכלה במחשוב מדיה אופטית, צנרת, מיקרוגלים, מקררים

, צעיפים, מוצרי קידום מכירות כובעים, דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים

מערכות - מתח נמוך ' מע, מוצרי קידום שונים, פולדרים ותיקים

ציוד רפואי, ערכת עזרה ראשונה, כריזה

מוקד אגודת השומרים52

,               פתח תקווה

03-91999999      ,

050-5334822

טלויזיה , עשן, מערכות גילוי אש, התקנת מערכות אזעקה ופריצה

צפיה מרחוק"-מוקד רואה", במעגל סגור

מתח נמוך' מאגר ספקים מע



61
מסר תקשוב וייעוץ טכני 

מ"לתקשורת בע

ראשון לציון                  

  03-5338855          

052-2030717

, תשתיות תקשורת, thin clients, שרתים)מחשוב וציוד היקפי 

 (א"מפ, voip, שירותי תקשורת, תקשורת אלחוטית, נתבים, מתגים

שירותי , מערכות גילוי אש, אחזקה ופריצה' מע)ומערכת מתח נמוך 

(מערכות כריזה, מוקד ואזעקות



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"אנרגיים בע12

,           הרצליה פיתוח

09-9729123         ,

ציוד לספורט052-8967085

מ"גפנר בע. 'ג22

,                  תל אביב

03-5103918      ,

054-2440334

, מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

, מדבקות, נייר להדפסה וצילום, מעטפות, לוחות ושקפים

מדפסות ריהוט , מדפסות לייזר, מכשור משרדי פקסים

ציוד , מגירות תיוק, כסאות משרדיים, משרדי מודולרי

מפות חד , נייר ניגוב ידיים, נייר טואלט, מתכלה וחד פעמי

כלים חד פעמיים , כלים חד פעמיים מנייר, פעמיות

, כסאות סטודנט, ריהוט לכתה שולחנות וכסאות, מפלסטיק

לוחות , ריהוט אולם ואודיטורים, ריהוט מקובע לרצפה

ריהוט לגני ילדים , ריהוט לגני ילדים, כיתה וטוש מחיק

ציוד , משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, שולחנות וכסאות

, מטליות, חומרי וציוד לנקיון מטאטא ומגבים, למטבח

, LCD, DLPאמצעים אורקוליים מקרנים , חומרי נקיון

LEDמיקרופונים, אוזניות, רמקולים,  ויוגרף ווידיוגרף ,

, מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, רדיוטייפ דיסק

, מאווררים, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות, מחשבים ניידים 

ציוד , צנרת, מיקרוגלים, מקררים, מיחמים, קומקומים

, קלטות גיבוי, טיונרים, מתכלה במחשוב מדיה אופטית

פולדרים , צעיפים, מוצרי קידום מכירות כובעים, דיסקים

מערכות - מתח נמוך ' מע, מוצרי קידום שונים, ותיקים

ציוד רפואי, ערכת עזרה ראשונה, כריזה

מ"בע. ג.גרינפלד ב32

,                 הוד השרון

09-7402868         ,

.מכירה ואספקה של מתקני ספורט בפארקים ציבוריים050-8186909

41

לודוס אטליטס מתקני כושר 

וספורט באוויר הפתוח 

מ"בע

,                 הוד השרון

09-7677017          ,

050-8186909

שולחנות נופש , מתקני כושר וספורט חיצוניים לפארקים

ריהוט רחוב וגן, פעיל

מאגר ספקים ספורט



מ"שעשועים וספורט בע52

,                   אשקלון

08-6717666      ,

050-6801496

ייצור והתקנה מתקני -משחקי חצר: ריהוט לגני ילדים

אחזקת מתקני משחק, כושר



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

דרך חדשה בתנועה11

ראש העין                    

03-9031866           ,

057-8522248

, שיווק והתקנת אביזרי בטיחות לכביש ובצביעת כבישים וחניונים, פיתוח ייצור

, מעקות בטיחות, מתן שירות הכוונת תנועה, תכנון ואישור הסדרי תנועה

, עיני חתול, ייצור אספקה והתקנה של תמרורים, עבודות סימון לכבישים

תאורת אינדוקציה ומוצרים משלימים, שילוט עילי, רמזורים

21
מ "חמו גלמית בע

(פשוט ירוק)

, 072-221500אשדוד 

משטחי בטיחות, תאורה סולארית, דק סינטטי, דשא סינטטי052-633979

מאגר ספקים סימון ותמרור כבישים



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"גפנר בע. 'ג12

,               תל אביב

03-5103918     ,

054-2440334

, לוחות ושקפים, מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

מדפסות , מכשור משרדי פקסים, מדבקות, נייר להדפסה וצילום, מעטפות

ציוד , מגירות תיוק, כסאות משרדיים, מדפסות ריהוט משרדי מודולרי, לייזר

כלים , מפות חד פעמיות, נייר ניגוב ידיים, נייר טואלט, מתכלה וחד פעמי

ריהוט לכתה שולחנות , כלים חד פעמיים מפלסטיק, חד פעמיים מנייר

, ריהוט אולם ואודיטורים, ריהוט מקובע לרצפה, כסאות סטודנט, וכסאות

ריהוט לגני ילדים שולחנות , ריהוט לגני ילדים, לוחות כיתה וטוש מחיק

חומרי וציוד לנקיון , ציוד למטבח, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, וכסאות

, LCDאמצעים אורקוליים מקרנים , חומרי נקיון, מטליות, מטאטא ומגבים

DLP, LEDרדיוטייפ , מיקרופונים, אוזניות, רמקולים,  ויוגרף ווידיוגרף

, מחשבים ניידים , מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום, דיסק

, מקררים, מיחמים, קומקומים, מאווררים, ציוד לחוגי ספורט, מצלמות

קלטות , טיונרים, ציוד מתכלה במחשוב מדיה אופטית, צנרת, מיקרוגלים

, פולדרים ותיקים, צעיפים, מוצרי קידום מכירות כובעים, דיסקים, גיבוי

, ערכת עזרה ראשונה, מערכות כריזה- מתח נמוך ' מע, מוצרי קידום שונים

ציוד רפואי

21

י פור אס פתרונות 'ג

 (ישראל)אבטחה 

מ"בע

פתח תקווה               

 03-6897524         ,

שירותי שמירה ואבטחה03-6899209  

מ"וורקר בע32

, 03-5008700, חולון

052-4440361

ערכות , מחזיקי מפתחות, כובעים, חולצות מודפסות: מוצרי קידום מכירות

בגדי ונעלי עבודה וציוד בטיחות, עזרה ראשונה

42
המכרז לעזרה - זאב 

מ"ראשונה בע

,        שומרון. נ.יקיר ד

 09-7923099         ,

הדרכות החייאה ועזרה ראשונה, ציוד עזרה ראשונה וציוד רפואי057-7785706

52
. מ.זיק אש מ

מ"בע (2003)

,                  אשדוד

08-8562053        ,

08-8524085

מערכות . גילוי אש ועשן, אש' למע, מתן שירותים והספקת ציוד לכיבוי אש

.פי תקן ודרישות כיבוי אש"ספרינקלרים לכיבוי אש במים ע

62
 (1998)נגב אש 

מ"בע

 באר 08-6650030

שבע

גילוי ' מע+ מתזים ' התקנת מע, הנחת צינורות- ביוב ניקוז ומים 

שירות ואחזקת ציוד כיבוי אש ידני+אש

מאגר ספקים שונות



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

מ"גפנר בע. 'ג12

,         תל אביב

03-5103918 ,

054-2440334

, מעטפות, לוחות ושקפים, מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

מדפסות , מדפסות לייזר, מכשור משרדי פקסים, מדבקות, נייר להדפסה וצילום

נייר , ציוד מתכלה וחד פעמי, מגירות תיוק, כסאות משרדיים, ריהוט משרדי מודולרי

כלים חד , כלים חד פעמיים מנייר, מפות חד פעמיות, נייר ניגוב ידיים, טואלט

ריהוט מקובע , כסאות סטודנט, ריהוט לכתה שולחנות וכסאות, פעמיים מפלסטיק

ריהוט , ריהוט לגני ילדים, לוחות כיתה וטוש מחיק, ריהוט אולם ואודיטורים, לרצפה

חומרי , ציוד למטבח, משחקי חצר, משחקי גן, צעצועים, לגני ילדים שולחנות וכסאות

אמצעים אורקוליים מקרנים , חומרי נקיון, מטליות, וציוד לנקיון מטאטא ומגבים

LCD, DLP, LEDרדיוטייפ דיסק, מיקרופונים, אוזניות, רמקולים,  ויוגרף ווידיוגרף ,

ציוד לחוגי , מצלמות, מחשבים ניידים , מתקני תליה, מסכי הקרנה, עמדת פודיום

ציוד מתכלה , צנרת, מיקרוגלים, מקררים, מיחמים, קומקומים, מאווררים, ספורט

מוצרי קידום מכירות , דיסקים, קלטות גיבוי, טיונרים, במחשוב מדיה אופטית

מערכות - מתח נמוך ' מע, מוצרי קידום שונים, פולדרים ותיקים, צעיפים, כובעים

ציוד רפואי, ערכת עזרה ראשונה, כריזה

מ"דניאלי צעצועים בע22

08-8580030 ,    

קריית מלאכי    

, מעטפות, לוחות ושקפים, מוצרי נייר, תיקים וקלסרים, אביזרי משרד, כלי כתיבה

לוחות , מפות נייר פעמיות, ציוד מתכלה וחד פעמי, מדבקות, נייר להדפסה וצילום

משחקי , משחקי גן, צעצועים, שולחנות וכסאות, ריהוט לגני ילדים, כיתה וטוש מחיק

,ציוד למטבח, ספרים, חצר

32
שעשועים 

מ"וספורט בע

,           אשקלון

08-6717666 ,

אחזקת מתקני משחק, ייצור והתקנה מתקני כושר-משחקי חצר: ריהוט לגני ילדים050-6801496

מאגר ספקים ריהוט לגני ילדים



תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר'מס

11

דולב מוצרי פלסטיק 

אגודה שיתופית 

מ"חקלאית בע

קיבוץ דביר                 

08-9111700           ,

054-4670714

מיכלים למחסני , משטחי פלסטיק, מיכלי אחסון מפלסטיק, עגלות אשפה

מאצרות, מוצרים למחזור, חירום

21
ח "קומפקטוס אגש

מ"בע

קיבוץ עין החורש         

04-6250216         ,

מחסנים, ספריות, מתקני קומפקטוס ניידים, מדפים, פתרונות אחסון050-7466256

מאגר ספקים פסולת ומחזור



מאגר קבלנים

תחומי פעילותפרטיםשם הספקקלסר

1
- אלגבסי 

מ"הנדסה בע

מושב תלמים           

08-6895598      ,

057-7207710

קונסטרוקציות , גידור ומקומות חניה, שבילים ומדרכות, פיתוח חצרות

.פלדה

1
– לנגרמן . מ.א

הנדסת חשמל

אבני חפץ                 

קבלן עבודות חשמל050-3400039

1
שמש חברת .א

שמירה ואבטחה

,              קריית מלאכי

08-8581999         ,

050-5333327

שרותי , מערכות גילוי אש, מערכות אחזקה ופריצה: מערכות מתח נמוך

התקנת מצלמות, נקיון, מערכות כריזה, מוקד ואזעקות

אוריאל חיים1

,                   אשקלון

08-6718301      ,

052-2322062

אינסטלציה )מתקני תברואה ובורות שופכין , חשמלאות, עבודות שיפוצים

(סניטארית

1

מ "אייל ישר בע

פיזור אספלט 

ופיתוח

08-6724805,               

מסועות ובטון, עבודות אספלט- כבישים תשתית ופיתוח 050-3334422   

1

 2001אסף 

עבודות עפר 

מ"וכבישים בע

מושב ניר ישראל      

08-6727567      ,

052-2449911

פיצוץ , חיצוב, עפר, גידור ומקומות חניה, שבילים ומדרכות, פיתוח חצרות

הנחת , ניקוז ומים, הנחת קווי ביוב, מסועות בטון, עבודות אספלט, וקידוח

תיעול וביוב, צינורות

1

גיל תייר 

אספקת חול 

ואחזקת גנים 

מ"בע

מושב , 136הברוש 

נווה ימין                     

     09-7653934      ,

054-7704277

גידור ומקומות , מדרכות, שבילים)פיתוח חצרות , חיצוב ופיצוץ, עפר

עבודות אספלט, מתקני משחק ותחזוקה, עבודות אבן וחיפוי עץ, (חניה

1
דרך חדשה 

בתנועה

ראש העין , 6היצירה 

03-9031866     ,

057-8522248

פיתוח ייצור שיווק והתקנת אביזרי בטיחות לכביש ובצביעת כבישים 

, תכנון ואישור הסדרי תנועה, שירותים מתחום התעבורה. וחניונים

ביצוע , אספקה והתקנת מעקות בטיחות, הכוונת תנועה באתרי עבודה

מחיקת והסרת צבע לסימון , חניונים, עבודות סימון וצביעת כבישים

, עיני חתול)ייצור אספקה והתקנה של מוצרים סולריים , כבישים וגרפיטי

, שילוט בחריטה, שילוט עילי. (רמזורים ותארוה סביבתית, תמרורים

CNC ,תאורת אינדוקציה, שילוט פנים ורחובות, פולט אור, תלת מימד ,

...פסי האטה, מעצורי חניה, מוצרים משלימים כגון עמודים גמישים

מ"י גידור בע"ח1

באר טוביה               

08-8581770       ,

08-8506597      ,

גידור052-8744285



חשמל ארז1

 קיבוץ ,050-6407487

אזעקות, מצלמות אבטחה, עבודות חשמלגלאון

1
יוסף עציון 

מ"לפיתוח בע

, 6737177אשקלון 

6731830              ,

050-5337199

, איטום מבנים, בניית שלדים, כלונסאות וקידוחים, שיפוצים, עבודות עפר

, בנייה טרומית, הרחבת מבנים, פיתוח חצרות, דריכת בטון באתר

מתקני הסקה , מתקני מיזוג אויר, חשמלאות, קונסטרוקציות פלדה

מתקני תברואה ובורות , מעליות ומדרגות נעות, מתקני קירור, וחימום

, עפר, בריכות מים, מיכלים טרומיים, מתקני אנרגיה סולארית, שופכין

הנחת קווי , הנחת קווי תקשורת, מסועות בטון, פיצוץ וקידוח, חיצוץ

התקנת , תאורת כבישים ורחובות, ניקוז ומים, הנחת קווי ביוב, חשמל

הנחת צינורות ותעלות ביוב, רמזורים

1

יורם עזריה 

עבודות עפר 

סלילה ופיתוח

, 6710850אשקלון 

054-7720090

, עבודות אספלט, פיצוץ וקידוח, עפר חיצוב, כבישים תשתיות ופיתוח

, הנחת קווי ביוב, הנחת קווי חשמל, הנחת קווי תקשורת, מסועות בטון

תאורת כבישים ורחובות, ניקוז וביוב

ליאור סיף1

מושב אורות          

מתקני מיזוג אוויר ומתקני קירור050-5293757

מזון דוד1

אשקלון      , 13הבנים 

תאורת בטחון, שירותי חשמל, גדרות בטחון, שיפוצים052-8728246

1
מסיעי שקמים 

מ"בע

,              קריית מלאכי

08-8505050         ,

חברת הסעות052-3884888

1

משה כהן 

פיקוח הנדסי 

מ"בע

קיבוץ נחשון            

08-9278687     ,

050-8674645

תכנון , תכנון אדריכלות, היהול ופיקוח על פרוייקטים הנדסיים

, ס ושירות"תכנון נגישות מתנ, תכנון תברואה ואינסטלציה, קונסטרוקציה

הכנת כתבי כמויות ומסמכי מכרז

נסים חלבי ובניו1

דלית אל כרמל            

04-8396761         ,

איטום מבנים052-6665667/8/9


