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תחוםשם המועמד/ת

עבודות תשתית.דור הסוללים בע"מ
עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות.

עבודות עפר.
מעצב/ת גרפית.עינב הורוביץ
צלמים.ליאור שמחי

יח"צ.
ריהוט לגן, פרגולות, עצים, פרחים וכו'.זייפר בע״מ

אספקה והתקנת מתקני הצללה.
מוצרי חשמל.

צבעים.
מוצרי אינסטלציה.

מוצרי נייר.
ציוד משרדי.

כיבוי אש.
מוצרי חשמל.
מוצרי ניקיון.

מוצרי צבע וצביעה.
חומרי בנין וכלים.

עבודות בניה.י.א ליאל חומרי בניין בע"מ
עבודות שיפוצים.

עבודות תאורה
עבודות חשמל מתח נמוך.

מוצרי חשמל.
צבעים.

מוצרי אינסטלציה.
ציוד משרדי.

מוצרי חשמל.
מוצרי ניקיון.

מוצרי צבע וצביעה.
חומרי בנין וכלים.

מעצב/ת גרפית.אפרת יומטוב
אגרונום.יורם וגשל
אספקת כלי צמ״ה ומשאיות לצורך ביצוע עבודות ( לירון חביב

שופל, מחפרון, בובקט, ניקוי עשבייה, פינוי משאיות 
פסולת מכל סוג שהוא).

שירותי הסעות, הובלות והשכרת רכב.
גרירת כלי רכב

יח"צ.ניצן סניור
ערכות לימוד.

מעצב/ת גרפית.
עורך/ת.

עורך/כת לשונית.
עריכת וידאו.

אחר.



עבודות שיפוצים.צמח ביצוע פרוייקטים
עבודות עפר.

עבודות מסגרות.
ריהוט לגן, פרגולות, עצים, פרחים וכו'.

אספקת כלי צמ״ה ומשאיות לצורך ביצוע עבודות ( 
שופל, מחפרון, בובקט, ניקוי עשבייה, פינוי משאיות 

פסולת מכל סוג שהוא)
יח"צ.רעות הרפז עיני

מעצב/ת גרפית.
עורך/ת.

עורך/כת לשונית.
עריכת וידאו.

מעצב/ת גרפית.סיגלית גורדון
יח"צ.רעות הרפז עיני

מעצב/ת גרפית.
עורך/ת.

עורך/כת לשונית.
אחר.

שירותי הסעות, הובלות והשכרת רכביואב ומאור תיירות ונופש בע"מ
גידור ורשתות ומעקות בטיחות.אברהם עמרם ובניו בע"מ

עבודות עפר.
חומרי הדברה, דשנים וריסוס.

כיבוי אש.
משטחי בלימה/הולם.

מיכלי אצירה.

מוצרי חשמל.
מוצרי ניקיון.

מוצרי צבע וצביעה.
חומרי בנין וכלים.

שירותי טרקטורים.
עבודות חשמל מתח נמוך.וולט מחשוב ירוק ע"מ

מערכות גילוי וכיבוי אש.

מחשוב ואביזרי מחשוב.
ניקיוןלירון

יח"צ.פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה
עבודות גינון, אחזקת גנים ומערכות השקיה.דשנית חקלאות מתקדמת בע"מ

חומרי הדברה, דשנים וריסוס.
חומרי בנין וכלים.

אחר.
עבודות תשתיתדוד זכריה ובניו בע"מ

עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות
עבודת ציוד מכני הנדסי

עבודות מים, ביוב ותיעול.
ייצור והתקנת מתקני משחקים.

עבודות עפר.
הצללות

עבודות גינון, אחזקת גנים ומערכות השקיה.אלון מערכות ניהול השקיה ומים



עבודות תשתיתאבו סקיק שירותי חקלאות בע"מ
עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות

עבודת ציוד מכני הנדסי
גידור ורשתות ומעקות בטיחות.

עבודות מים, ביוב ותיעול.
עבודות עפר.

אספקת כלי צמ״ה ומשאיות לצורך ביצוע עבודות ( 
שופל, מחפרון, בובקט, ניקוי עשבייה, פינוי משאיות 

פסולת מכל סוג שהוא)
עבודות שיפוצים.אס.או.טי פרויקטים בבניה בע"מ

עבודות תשתיתשאול שירותי אינסטלציה בעמ
עבודות מים, ביוב ותיעול.

עבודות תשתיתדרך חדשה בתנועה בע"מ
עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות

עבודת ציוד מכני הנדסי
גידור ורשתות ומעקות בטיחות.

צביעת כבישים, מדרכות ומגרשים.
עבודות תאורה

ייצור והתקנת מתקני משחקים.
עבודות עפר.

שלטים ותמרורים
עבודות מסגרות.

אספקת כלי צמ״ה ומשאיות לצורך ביצוע עבודות ( 
שופל, מחפרון, בובקט, ניקוי עשבייה, פינוי משאיות 

פסולת מכל סוג שהוא)
עבודות תאורהד.פ. המרכז הישראלי לשילוט בע"מ

שלטים ותמרורים
עבודות מסגרות.

דפוס ושיכפול, שליחויות.ישראגרף שרותי משרד בע"מ
אחר.גולד וורק פלוס

אחר.רוז הפצות בע"מ
עבודות תשתיתסילס הנדסה ופרויקטים בע"מ

עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות
עבודת ציוד מכני הנדסי

גידור ורשתות ומעקות בטיחות.
עבודות בניה.

עבודות שיפוצים.
עבודות מים, ביוב ותיעול.

עבודות תאורה
עבודות עפר.

אספקת כלי צמ״ה ומשאיות לצורך ביצוע עבודות ( 
שופל, מחפרון, בובקט, ניקוי עשבייה, פינוי משאיות 

פסולת מכל סוג שהוא)
אחר.לגעת במרחב בע"מ

עבודות תשתיתנאש תשתיות
עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות

עבודות מים, ביוב ותיעול.
עבודות עפר.



עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכותחברת אופק יפתח אחזקות שיוווק ויזמות בע"מ
גידור ורשתות ומעקות בטיחות.

עבודות שיפוצים.
עבודות מסגרות.

עבודות חשמל מתח נמוך.
אספקה והתקנת מתקני הצללה

אספקת כלי צמ״ה ומשאיות לצורך ביצוע עבודות ( 
שופל, מחפרון, בובקט, ניקוי עשבייה, פינוי משאיות 

פסולת מכל סוג שהוא)
עבודות שיפוצים.יגאל כהן - אפיקים בניה ושיפוצים

עבודות תאורה
עבודות חשמל מתח נמוך.

עבודות תשתיתעמאד חלבי ובניו בע"מ
עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות

עבודת ציוד מכני הנדסי
גידור ורשתות ומעקות בטיחות.

צביעת כבישים, מדרכות ומגרשים.
עבודות מים, ביוב ותיעול.

עבודות תאורה
עבודות עפר.

אחר.בסט טרייד יזמות וסחר בינלאומי בע"מ
שלטים ותמרוריםפילו-אש המקורית בע"מ

מערכות גילוי וכיבוי אש.
כיבוי אש.

עבודות שיפוצים.אברהם מיכאל
צלמיםמיכאל קטריך

יח"צ
מערכות גילוי וכיבוי אש.מערכות אש רוטק פרויקטים בע״מ

כיבוי אש
אספקה והתקנת מתקני הצללה.ארוטקס בע"מ

מוצרי ניקיוןפרייס מוצרי אריזה בע"מ
חומרי הדברה, דשנים וריסוס.דויטש ובניו (הדברה) בע"מ

לוכדי נחשים, עורבים וזוחלים.
עבודות שיפוצים.צוקים א.ל תפעול בע"מ

עבודות גינון, אחזקת גנים ומערכות השקיה.
מערכות גילוי וכיבוי אש.

ניקיון.
ניקיון מרכזים מסחריים, ניקיון שטחים, ניקיון שירותים 

ציבוריים.
שמירה ואבטחהקומ-סייף מערכות ביטחון ותקשורת בע"מ

מיזוג אויר.דר מערכות מיזוג אויר
עבודות שיפוצים.בטיחותי לעסקים

עבודות תשתיתש. יהושוע שבתאי
עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות

עבודת ציוד מכני הנדסי
עבודות בניה.
עבודות עפר.

עבודות מסגרות.
עבודות שיפוצים.ש.י.ח.י בניה ואחזקות בע"מ



עבודות תשתיתע.ב. נתיב חשמל ותשתיות בע"מ
עבודות תאורה

עבודות חשמל מתח נמוך.
מערכות גילוי וכיבוי אש

עבודות תשתיתאקספרס טכנולוגיות בע"מ
מערכות גילוי וכיבוי אש
מחשוב ואביזרי מחשוב

מוצרי חשמל.אפקטיב
מוצרי חשמל.
מוצרי ניקיון.

מיזוג אויר.ט.ב.פ. טכנולוגיות בע"מ
מוצרי חשמל
מוצרי חשמל
מוצרי ניקיון

מיזוג אויר.נפלאות המיזוג
ריהוט גני ילדים ובתי ספר.עידן אל גני הע"מ

מתקני חצר
ריהוט גני ילדים ובתי ספר.ספורט מיכלין בע"מ

גידור ורשתות ומעקות בטיחות.שרגרף אחזקות בע"מ
שלטים ותמרורים.

עבודות תשתיתדניאל פז השקעות בע"מ
מערכות גילוי וכיבוי אש

שמירה ואבטחה
עבודות בניה.מ.ישראל פרויקטים בע"מ

עבודות שיפוצים.
עבודות מסגרות.

עבודות חשמל מתח נמוך.
מיזוג אויר.

ריהוט לגן, פרגולות, עצים, פרחים וכו'.
עבודות בניה.תמיר נגר

שירותי הסעות, הובלות והשכרת רכבלדאני הסעות שרותי אוטובוסים ומיניבוסים בע'מ
עבודות בניה.א.עדי אקוסטיקה בע"מ

עבודות גינון, אחזקת גנים ומערכות השקיה.משה אביטל
חומרי הדברה, דשנים וריסוס.

ריהוט לגן, פרגולות, עצים, פרחים וכו'.
ריהוט גני ילדים ובתי ספר.די פרוג'קט בע"מ 3

מחשוב ואביזרי מחשוב.
עבודות בניה.ישראמרין בנייה מודולרית בע"מ

עבודות גינון, אחזקת גנים ומערכות השקיה.גל יהב פיתוח ואחזקות בעמ
אספקת כלי צמ״ה ומשאיות לצורך ביצוע עבודות ( 

שופל, מחפרון, בובקט, ניקוי עשבייה, פינוי משאיות 
פסולת מכל סוג שהוא)



עבודות תשתיתאופיר כהן עבודות פיתוח גינון ואחזקה בע"מ
צביעת כבישים, מדרכות ומגרשים.

ייצור והתקנת מתקני משחקים.
עבודות גינון, אחזקת גנים ומערכות השקיה.

עבודות עפר.
גיזום, העתקה וכריתת עצים.

ריהוט לגן, פרגולות, עצים, פרחים וכו'.
הצללות

אספקת כלי צמ״ה ומשאיות לצורך ביצוע עבודות ( 
שופל, מחפרון, בובקט, ניקוי עשבייה, פינוי משאיות 

פסולת מכל סוג שהוא).
מתקני חצר.

משטחי בלימה/הולם.
עבודות תשתיתגרין פוינט פתרונות חיפוי בעמ

ייצור והתקנת מתקני משחקים.
עבודות גינון, אחזקת גנים ומערכות השקיה.

עבודות עפר.
ריהוט לגן, פרגולות, עצים, פרחים וכו'.

ניקיון
הצללות

אספקת כלי צמ״ה ומשאיות לצורך ביצוע עבודות ( 
שופל, מחפרון, בובקט, ניקוי עשבייה, פינוי משאיות 

פסולת מכל סוג שהוא).
אספקה והתקנת מתקני הצללה.

משטחי בלימה/הולם.
ריהוט משרדירהיטי פיטרו (2003) בע"מ

עבודות חשמל מתח נמוך.פז סיסטם בע"מ
מערכות גילוי וכיבוי אש.
מחשוב ואביזרי מחשוב.

אחר.א. ח. פ אל--חי פרוייקטים בע"מ
עבודות בניה.גיא חורש הנדסת בנין בע"מ

עבודות שיפוצים.
צביעת כבישים, מדרכות ומגרשים.תעשיות רק לספורט בע"מ

ייצור והתקנת מתקני משחקים.
צלמיםגבי ניומן גבי הפקות

עבודות תאורהלנגרמן הנדסת חשמל בע"מ
עבודות חשמל מתח נמוך.

אחר.סגול הרצאות וסדנאות
אחר.או אס מחשבים

אחר.אלקטרוניכץ
אחר.מטיילי סעסעאני בע"מ

אחר.סי.די.אי אחזקות (1987) בע"מ
מחשוב ואביזרי מחשובמ.ד. פתרונות תקשורת בע"מ

אחר
 רשת וצל

אספקה והתקנת מתקני הצללה.



עבודות תשתיתסהר אדירים בע"מ
עבודת ציוד מכני הנדסי

עבודות שיפוצים.
עבודות תאורה

עבודות חשמל מתח נמוך.
אספקת כלי צמ״ה ומשאיות לצורך ביצוע עבודות ( 

שופל, מחפרון, בובקט, ניקוי עשבייה, פינוי משאיות 
פסולת מכל סוג שהוא).

שירותי טרקטורים.
ניקיון מרכזים מסחריים, ניקיון שטחים, ניקיון שירותים מעיין ל.ב שרותים וסחר בע"מ

ציבוריים.
שמירה ואבטחה

אחר.א כדורי דגלים וסמלים בעמ
אחר.מ. דרורי שרותי חשמל בע"מ

אחר.וייסמן תקן מיזוג בע"מ
אחר.א.ח גבהים בע"מ

אחר.שירן נסיעות(נתניה)בע"מ
עבודות תאורהי. סופר מערכות חשמל בע"מ

עבודות חשמל מתח נמוך.
מערכות גילוי וכיבוי אש

אחר.ניקנור שינוע והובלת מטענים
אחר.יניב מרקוביץ

אחר.היי סיין
אחר.טומדס בע"מ

אחר.די איי ויי ישראל שיווק והדרכה בע"מ
אחר.אורי ורדי מתקני משחק בע"מ

אחר.הייטיצ' פיתוח הדרכה בע"מ
אחר.איכות המשחק (ס.ק) בע"מ

מחשוב ואביזרי מחשובזיפקום תקשורת בע"מ
אחר.פרומתאוס ייעוץ כלכלי בע"מ

אחר.שומרון שירותי ניקיון שמירה וכ"א 1974 בע"מ
אחר.א. הקר אריאל מדיק בע"מ
אחר.א.בי.אל. בניה וגגות בע"מ

אחר.אמין הנדסת אש
אחר.לידר הנדסה וייעוץ

אחר.תשובה אילן
אחר.תמיר שושן
אחר.אמיתי לביא

אחר.פז סיסט בע"מ
עבודות חשמל מתח נמוך.מ.ד פתרונות תקשורת בע"מ

מחשוב ואביזרי מחשוב
מוצרי ניירחגים נחלים שיווק בע"מ

ציוד משרדי
אחר



עבודות תשתיתעולם החשמל והאלקטרוניקה
עבודות חשמל מתח נמוך.

מערכות גילוי וכיבוי אש.
מוצרי חשמל

מחשוב ואביזרי מחשוב
מוצרי חשמל

ריהוט גני ילדים ובתי ספר.צחי משעל
ציוד משרדי

ריהוט גני ילדים ובתי ספר.רנד פרוייקטים וציוד בע"מ
עבודות נגרות.
ריהוט משרדי

מוצרי ניקיוןקשת קלין שופ רשתות ניקוי יבש
עבודות תשתיתמ. לשם הנדסה אזרחית בע"מ

עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות
עבודות בניה.

עבודות שיפוצים.
עבודות מסגרות.פז ג.נ ריהוט משרדי

ריהוט לגן, פרגולות, עצים, פרחים וכו'.
ריהוט גני ילדים ובתי ספר.

עבודות נגרות
ציוד משרדיפרינטופ סחר בעמ

אחר
עבודות בניה.אלו את ניצן בע"מ

ייצור והתקנת מתקני משחקים.
ריהוט משרדירפידו בעמ

ציוד משרדי
עבודות תשתיתבנימין נעים/יגור הנדסה

עבודות בניה.
מחשוב ואביזרי מחשובוואן שילוב מערכות בע"מ

שלטים ותמרוריםח.ש.קשת דיגיטל בע״מ
דפוס ושיכפול, שליחויות

טיולים.דרך השטח רמי קושניר תיירות ימי טיול וגיבוש
אחר.טי.טי.אנד קיי תיקים בעמ

אחר.הר הדרכה ושירותים רפואיים בע"מ
אחר.א.ד. מתקני משחק בע"מ

אחר.א.ח תהל יזמות ובניה בע"מ \ עדש עבודות
אחר.שיווק עולמי-ריהוט משרדי

צילומי אוויר.אופק צילומי אוויר (1987) בע"מ
מוצרי צבע וצביעהי.א ליאל חומרי בניין

חומרי בנין וכלים
מוצרי נייר.שרה גימיק בע"מ

מחשוב ואביזרי מחשוב.
עבודות גינון, אחזקת גנים ומערכות השקיה.אבשלום חוכימה

גיזום, העתקה וכריתת עצים.
חומרי הדברה, דשנים וריסוס.

ניקיון.
ניקיון מרכזים מסחריים, ניקיון שטחים, ניקיון שירותים 

ציבוריים.



ציוד משרדייקינטון פתרונות הדפסה ב"מ
מחשוב ואביזרי מחשוב

עבודות תשתיתערן אטדגי יעוץ ופרוייקטים בע,מ
עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות

עבודת ציוד מכני הנדסי
גידור ורשתות ומעקות בטיחות.

צביעת כבישים, מדרכות ומגרשים.
עבודות בניה.

עבודות שיפוצים.
עבודות מים, ביוב ותיעול.

עבודות גינון, אחזקת גנים ומערכות השקיה.
עבודות עפר.

שלטים ותמרורים
עבודות מסגרות.

גיזום, העתקה וכריתת עצים.
עבודות חשמל מתח נמוך.יוריקומס (שקלובר) תשתיות ותקשורת בע"מ

מערכות גילוי וכיבוי אש
צביעת כבישים, מדרכות ומגרשים.וולקן פרויקטים הנדסה וציפויים בע"מ

עבודות בניה.
עבודות שיפוצים.

עבודות עפר.
עבודות תשתיתאונסייט א.פ. בע"מ

עבודות בניה.
אחר.פרוטוקול שירותי משרד (1993) בע"מ

אחר.מקום ערכים ויוזמות בע"מ
אחר.מושיקו גינון בע"מ

אחר.שלום יפרח( נגריית יפרח)
אחר.מגוון לגן - יונתן בלולו

עבודות תשתיתדי פרוג'קט בע"מ 3
עבודות חשמל מתח נמוך.

מחשוב ואביזרי מחשוב.
bhshiu.עבודות בניה

מערכות גילוי וכיבוי אש.א.ג.מ דן
מוצרי חשמל.

כיבוי אש.
מוצרי חשמל.

חומרי בנין וכלים.
שמירה ואבטחה.

מחשוב ואביזרי מחשובאילן גז
עבודות שיפוצים.שאיבונית שירותי ביוב

עבודות מים, ביוב ותיעול.
תיקונים ואחזקת מערכות המים, שטיפה ושאיבת מים 

וביוב, אחזקה וטיפול במשאבות ביוב, צילום וחידוש 
צנרת ללא חפירה.

שירותי הסעות, הובלות והשכרת רכבקבוצת ש.א עניאל בע"מ
עבודות שיפוצים.אס.או.טי פרויקטים בבניה בע"מ

עבודות בניה.שובה אהרון
עבודות שיפוצים.



ריהוט גני ילדים ובתי ספר.נישה פרוייקטים וספריות בע"מ
עבודות נגרות

ריהוט לגן, פרגולות, עצים, פרחים וכו'.פז ג.נ ריהוט משרדי
ריהוט גני ילדים ובתי ספר.

עבודות נגרות.
ריהוט משרדי.

מוצרי נייר.מור פארמה
מוצרי ניקיון.

מוצרי חשמל.חבוש בע"מ
צבעים.

מוצרי אינסטלציה.
ריהוט משרדי.

מוצרי נייר.
מוצרי חשמל.
מוצרי ניקיון.

מוצרי צבע וצביעה.
חומרי בנין וכלים.

שלטים ותמרוריםלייזר מכוני העתקות בע"מ
דפוס ושיכפול, שליחויות.

ציוד משרדי
שלטים ותמרורים.די פרוג'קט בע"מ 3

מוצרי חשמל.
עולם הרפואה

עבודות בניה.י.א ליאל חומרי בניין בע"מ
עבודות שיפוצים.

עבודות חשמל מתח נמוך.
מוצרי חשמל

צבעים
מוצרי אינסטלציה

מוצרי חשמל
מוצרי ניקיון

מוצרי צבע וצביעה
חומרי בנין וכלים

עבודות תשתיתדי פרוג'קט 3
עבודות חשמל מתח נמוך.

מוצרי חשמל
מחשוב ואביזרי מחשוב

עבודות חשמל מתח נמוך.קשת רועי הנדסת חשמל
עבודות תשתיתא.ס.ת. ניהול והקמת פרויקטים בע"מ

עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות
עבודות עפר.

עבודות תשתית.מ.ד. פתרונות תקשורת בע"מ
מחשוב ואביזרי מחשוב.

אספקה והתקנת מתקני הצללה.פרימוורה - נרגאון רונן
העמותה לקידום הקהילה קדימה צורן

ריהוט גני ילדים ובתי ספר.אלעד ייצור ושיווק / הייטק דיזיין
עבודות נגרות.
ריהוט משרדי.

שירותי הסעות, הובלות והשכרת רכבמוניות קדימה בע"מ



ניקיוןשי בובלי - א.ב.ניקיון
ריהוט גני ילדים ובתי ספר.מגוון לגן - יונתן בלולו

ריהוט משרדי
ציוד משרדי
מתקני חצר

ייצור והתקנת מתקני משחקים.מקור הלוח
עבודות מסגרות.

ריהוט גני ילדים ובתי ספר.
עבודות נגרות.

ציוד משרדי.
מתקני חצר.

מחשוב ואביזרי מחשובשלמה גלבוע
האתלט

דפוס ושיכפול, שליחויות.ענבר דפוס משי בע"מ
בר מגורי

מוצרי ניירלוני כהן בע"מ
ציוד משרדי

עבודות חשמל מתח נמוך.אם.אר.אס תקשורת מחשבים
מחשוב ואביזרי מחשוב

נתיב מדיקה בע"מ
כיבוי אש.ב. רימון סוכנויות בעמ

מוצרי חשמל.
שלטים ותמרוריםחד שלטים-חנן חזן

אספקה והתקנת מתקני הצללה.די איי ויי ישראל שיווק והדרכה בע"מ
מוצרי חשמל.

צבעים.
מוצרי אינסטלציה.

מוצרי חשמל.
מוצרי ניקיון.

מוצרי צבע וצביעה.
חומרי בנין וכלים.

עבודות תשתית.נטקור פתרונות תקשורת בע"מ
מחשוב ואביזרי מחשוב


