שם ספק
ענבל הנדסה בע"מ
החברה למשק וכלכלה
ארגון עובדי המים
אמנון חברה להדברת מזיקים בע'מ
אוטוסאונד
אוחנה אולגה
א.ג אדריכלות ועיצוב

מס' עוסק
515189504
511724072
570016428
514061811
52790680
319196473
557037462

מסד
מגדל התיכון ת
קרית שמונה
קצרין
קצרין
קרית שמונה

ד.נ גליל תחתון
רח' הארבעה  19ת.ד20054 .
קיבוץ אייל ד.נ.שרון תיכון
ברנר  11ת.ד362 .
א.ת קצרין
ציפורי  14קצרין
רח' דירן  12ת.ד 679

אי.בי.אי-.אמבן ניהול השקעות בע''מ 510607914
איזוטסט
510964893
אשכולות החברה לזכויות מ
520043126
אמישראגז בע'מ
510059744
ברמה
אולפנה אייל
580362234
א.ד.ר בטיחות בדרכים בע'
55412142
אונגר רוברט
11947223
אמי מתום אדריכלים
510648272
אינג' ש .לוסטינג מהנדסי
510516107
אורן אקוסטיקה
511738064
אבישי טאוב
512073966

תל אביב-יפו
קרית שמונה
תל אביב-יפו
תל אביב-יפו
רמת הגולן
גן נר
תל אביב-יפו
חיפה
תל אביב-יפו
טבריה
כורזים

איוב ג.ובניו -מהנדסים יועצים בע"מ

שם הישוב

03-6235429

אחד העם 9
ת.ד454.
רח' דינגוף 30
אחד העם 34
ד.נ רמת הגולן נוב
רח' הסייפן  368ד.נ .גלבוע
המבצעים 5
ת.ד 4579 .חיפה חיפה
רח' באר טוביה 5
רח' העמקים ת.ד  327טבריה
ד.נ .חבל כורזים

12391

04-6722919
04-6934977

יצחק שדה 19

35025

04-8527074

נצרת
רמת גן
ראשל'צ
קריית אונו
קצרין
קצרין

שכונת שנלר ת.ד3030 .
רח תובל  9ת.ד1704 .
רחוב לישנסקי 10
ת.ד212 .
6
ענבר 1

16130
52117
75650
55572
12900

04-6021943
03-6113400
03-9414032
03-6354574
04-6963337
050-3245544

04-6326326

כפר סבא
ד.נ .בקעת בית
ת.ד 16087
פתח תקווה
אזור
א.תעשיה חצור

ויצמן 47
מצפה מכמנים ת.ד 360
שד' דוד המלך  39ת"א
אמיל זולא  39קרית אריה
ת.ד 11473 .השקמה 3
ת.ד8037 .

44351
20106
61160
4085
58001
10300

09-7439917
04-9883261
03-5203277
3-9030646
1-537844
6934587

03-5571789
6802821

קריית טבעון
קצרין
קצרין
תל אביב-יפו
רשפים

רמת הדסה
ערבות 5
שימרון 6
נחלת יצחק 12

36000
12900
12900
67448
10905

9037800
050-8038125
052-756390

 513843722חיפה

אוסאמה פרח מהנדסים יועצים בע"מ 514243922
אקו'ם בע'מ
520012980
א.אספקה וטרינרית בע'מ
511298077
איגוד מנהלי המחלקות לחי
580232312
אנידג'ר מירב
31786601
אלמוג נכסים ושיווק מוצרים
65739013
א.מ.נ .המכון לבדיקת קרינה ובריאות
סביבתית בע"מ
512937954
אלונים-אדרי אבולעפיה יצ
52239530
אורט ישראל
520017245
אורהייטק בע'מ
512711623
איתוראן בע'מ
557339231
גיגי מרכז ארצי לאינסטלצ
512849548
משעולי חינוך -חברה לניהול חינוכי
בע"מ
513568998
אפי מור-יוסף
58666504
אלכס הסעות
317395192
אשת טורס
511177065
א.ג .האן
514699578

כתובת

מיקוד
14990
61200
45840
11530
12900
12900
10200

טלפון
04-6778733
03-6235447
03-5616055
050-343111
050-546631
052-5615090
6950069

טלפון נייד

פקס

65251
10200
64332

03-5193415
04-6903080
03-5253737

19351
6676216
31044
54583

04-6405011

03-5193417
04-6903211

kshmona@izotest.com
eshkolot@eshkolot.co.il

robertungar3@gmail.com
yanika@amymetom.co.il

04-8669777

050-7609900

EMAIL
eliavwater@gmail.com
natalyan@mashcal.co.il
ac@iww.co.il
litalo@hadbarot.co.il
suooki@walla.com

04-6723275
6938468
ayoub.eng@gmail.com

03-6122629
03-9414035
info@e4u.org.il

abulhfia@netvision.net.il
tammy-v@admin.ort.org.il
cheli@orhitec.com

9037810
077-535643

alexasaot@walla.co.il
cctip@walla.com

נחלת מושבי הגליל  -אגמון החולה
אושרה הפקות בע'מ
כלבו שלי
צמיגי אדמונד בגולן
אגם בקרה ניטור ושליטה בע'מ
אחים דיב בע"מ

570022459
514019835
55475628
514835495
513639773
514093889

הרצלייה
חצור הגלילית
קצרין
נתניה
בקה אל גרביה

אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע"מ  513481358הרצלייה
א.ס מחשבים ומערכות אבטחה
 31685548קצרין
אלדור שרותי רפואה ואבטחה בע"מ  514514652באר שבע
א.ב .מתכננים בע'מ
 511536575תל אביב-יפו
איגוד מהנדסי ערים בישראל
גולן  -אלקיש עלי
אבגי הפקות
ארט סטודיו ניקה
אפטר שמואל
אגרולן בע"מ
אלברטו פינקלשטיין
אוסמה הנדסה שירותים הנדסיים
בע"מ
לייזר דיסיין-אבשוביץ אליזבטה
גורם אנושי-אמצעי המחשת בטיחות
בע"מ
אלתא נגריה ומרפדיה
מודעות  24שעות
א.ארי תקשורת ומחשבים בע"מ
אשכול גלילי חברה יהודית
א.ח עודה עבודות עפר ופיתוח
אורי אירית בע"מ
אלעד עבודות
אמונה -תשמישי קדושה
אבוריא סאמר מוחמד
איבניצקי נורית
אבן ארי
אייל נון
א.א .הפקות אורי אסף
ארצי דרור
אנידג'ר משה
אינובייט בע"מ
אורי וייל  -ד'ר מולקולה
אלבז מימון אמנון

 511724072תל אביב-יפו
 80976418רמת הגולן
59621003
 557993698קצרין
 38173688קצרין
 514602598נוב
 15628217אילת
 511600652מזרעה
 310178579נשר
514391085
307342022
515002657
513071472
515024198
513902643
513596908
61236493
337597967
25985490
51386969
510532567
24473837
9696642
25483892
27967389
513075523
59729053
23920358

כפר סבא
קצרין
חיפה
קריית ביאליק
קצרין
רומת הייב
עין זיוון
קצרין
קצרין
סח`נין

ד.נ .גליל עליון
רח' שאול המלך 20
הנגר  6ת.ד7126 .
אזור התעשיה
גיבור ישראל  20ת.ד8148 .
ת.ד2099 .

12200
46712
10300
12900
42504
30100

04-6817137
09-9544484
04-6935569
04-6850540
09-8851356
054-438552

רח' הנדיב 71

46485
12900
84130
61251

09-9587119
04-6850081
08-6232597
03-6233777

61205
12437

03-6235231
052-400085

12900
12900
12921
88143

054-652702
052-2412300
04-6763091
050-7703959

22807
36731

04-9520652

רח' ההסתדרות 107ת.ד3087 .
ת.ד 25256 .תל אביב
רח' הארבעה  19ת.ד - 20578
החברה למשק וכל
ת.ד 2001 .בוקעתא
מבנה  4אזה"ת
נווה 15
רמת הגולן

צה"ל 14/2
אנג'ל 35
א.תעשיה רחוב 9
יוסף הלוי 23

ארז 5

12900
31251
27511
12900
17901
12426
12900
12900
30810

מושב היוגב
אשדוד
תל אביב-יפו
יבנה
כפר הנשיא
מרום גולן
כפר סבא
ירושלים

רח' קרליבך
הגיבורים 9

לוי  4ת.ד 5086 .אזה"ת צפוני
ת.ד71123 .

77123
6713213
70850
12305
12436
44150

053-4316492
04-6850288
1800800724
04-8778892

04-6817025
04-6935542

klboshelly@gmail.com

09-8651067
04-6281951

info@agam-control.com

office@eco-eng.co.il
052-5634017
08-6232593
03-6233700
03-5619846
keesh_bnean@walla.com

grafter1@gmail.com

052-2412300
08-6377059

04-8778895
hoseen75@walla.com
gerbervet@enzivan.com

050-8868210
053-2861599

077-5199711
052-8339363

albertof@bezeqint.net

054-5830882

050-5532429

04-6748044
04-9893405
08-8520796
054-4541446
08-8574233

eldorms@eldorms.co.il
vered-coll@abt.co.il

053-8209519
050-6982913
050-7667312
08-8529032

www.evenari.co.il
nunlaw@nunlaw.co.il

09-7403035
hagar@hagar.ol.il

אתי קרליק סויסה
אורן איילה
אבי ממן
אלשאער מאהר
איילה שליחויות
אדגו תקשורת בע"מ
אנשי הארון
איסתא ישראל
א.עדי אקוסטיקה בע"מ
אסרף משה
א.ג.ד שורה ראשונה ייצוג אמנים
ומופעים בע"מ
אטד סוקר מיכל
איקס וואן ניהול נתונים בע"מ
אנטון אוגוז
אילן הכל לחקלאי ולגן
אור-לי בסביבה ציפורי בע"מ
אשתר אדר
אלון יעקב הובלות בע"מ
א.ס .שיווק שטיחים מקוריים
אומניטק -איכות בע"מ

 24877953יפתח
חיפה
9471335
 40145732תל אביב-יפו
 36644136מג`דל שמס
 59169714תל אביב-יפו
 511829657תל אביב-יפו
 558129821הרצלייה
513754812
 515357937בנימינה
 35999168חולון
חולון
מעלה גמלא
רמת גן
קצרין
שדה אליעזר
ציפורי

513638627
23612435
515240398
337961726
24186876
515107886
33814435
 511878423חצור הגלילית
 512958828חיפה
 520039355פתח תקווה

אן אם סי יונייטד אנטרטיינמנט בע"מ  520039157רמת השרון
קוביות  -הפעלות ומשחקים לאירועים  558219564שמיר
אלכסנדר לויבסקי
340948264
א.גולוד מהנדסים בע"מ
 514505478קריית שמונה
דהן ברנס יערה
 26660829קצרין
אי אם שגב תעשיות בע"מ
 513599597יבנה
א.הקר אריאל מדיק בע"מ
 514991892אלעד
א.ג.מ .דן בע"מ
 514957232תל מונד
מראות דרך
 56496755אודם
אני -וט ד"ר יאיר פיאלקוב
 31809148קצרין
אהרלה קמינסקי
תל אביב-יפו
8394298
אדרעי ורד
33868050
א.מ זול סטוק
 515208726ראש פינה
אביב פרסום
 25719667פתח תקווה
אוסנת נוביק
24632184
אשדת יוספי
 65738700נוב
אוחיון רעות
 203863170תל אביב-יפו
א.ק .תשתיות בע"מ
514619659

etike@hotmail.co.il

13840
רחוב שימקין 6
נחום 3

04-8345847
12438
6139201

שד' רוטשילד 15
יהונתן 6
המלאכה 14
הגלבוע 3

46661
30500

המרכבה  7א.ת
רח' התע"ש 10

12949
5211802
12900
12205
17910
10300

צ'ק פוסט ,מרקוני 8
מרטין הגדול 7

03-6995057
03-5197000

4951254

infoa-adi.co.il

04-8348350

03-6535343
04-6732301
03-5228825
052-5483574

soker@mgamla.co.il

04-6801210
04-6344786
053-7793483
04-8725000
03-9267957

udi@gardening.co.il
orbasviva@gmail.com
alon.mirad@gmail.com
valyg@omnitech.co.il

בניין הרב מכר

יצחק שדה 6
דליות 3

12135

052-2355780

kubiot20@gmail.com

11013

04-6949046
052-6479196
08-9422440
050-5795464

a_goldod@netvision.net.il

40800

galit@imsegev.co.il
ariel@a707.co.il

התפוז 66
orly107@gmail.com

12473
12900

חאן ראש פינה
האחים בן עזר 15/25

12000

12921
האסיף  8דירה 6

054-2348996
050-8363223
052-5673506
050-5737205
053-5308962
050-7283619

arale@aralekaminsky.co.il
parpardiva@gmail.co.il

eshdatyosefi@gmail.com

א.ב .משאבות ( )2010בע"מ
אתי בן עמי
אימפקס מהנדסים (א.ר.א) בע"מ
אסתר פולצ'ק
אלמלח חן
אבן ארי גרין בע"מ
אורות  2000פרויקטים בע"מ
אייל שי
אריה המנעולן מקצרין
אקטיב טרייל בע"מ
אגוריגמי -גורודצקי אלינה
אלאב שירותי דפוס בע"מ
אבי בן רפאל בע"מ
אפליין תקשורת בע"מ
אלון אירנה
א.י שירותים הנדסיים
א.דינמיקה אחזקות  2002בע"מ
אלומיניום ותריס בוקעתא
אוזן רם -יותר מתמיד

514533918
25131434
511700965
309655868
305505851
515420735
514716885
31565435
65891384
513921072
306959610
514977883
515004943
514295799
311683643
69018851
513283838
80973217
300278918

אשדוד
חד-נס
קריית שמונה
קשת
קריית שמונה
בית אלעזרי
טבריה
כליל
קצרין
תל אביב-יפו
קצרין
ראשון לציון
אלפי מנשה
גני תקווה
קצרין
חיפה
ירושלים
בוקעאתא
קצרין

צונאמי -בניית אתרים ,פרסום ושיווק 558220398
אותות הסדנא בע"מ
511634958
אינטרספייס בע"מ
512457490
אמין הנדסת אש בע"מ
511138158
א.ר.ט עולם הספורט
515579969
אובונטווי בע"מ
514834266
א.ג אקסטרים ונגררים בע"מ
515565273
אינסטלציה לכל
54294970
א.י.ג'רבי מחשבים ויזמות בע"מ
515068211
ארנוב יעל
 34161869שמשית
אומנות המזרח התיכון
512228354
אלומיניום אנטרטיינמנט גרופ בע"מ  515131829בני ברק
אהובה וולדמן
 558074548מרום גולן

כרמיאל
חגור
נתניה
חולון
ראשון לציון
שמשית
טבריה

אוריאל -עיצוב פנים ושרטוט אדריכלי 38630000
אורית אבוקסיס
25752031
אבלין י.א בע"מ
514437342
אפקון בקרה ואוטוציה בע"מ
520043340
אילון ברגר בית לנגינה
204203640
אדם מילא בע'מ
511033086
ארז DVD
36944767

א.ת קלה
12950
הנשיא  64דירה 3

08-8561434
04-6827510
052-2480078

12410
הרי אפריים 10
משק 88
יהודה הלוי
טיילת גמלא 28
דרך מנחם בגין 48
יראון  6ת.ד4381 .
סחרוב 17
רח' מירון
רח' חוקוק 20
שער הגיא 18
רח' הנביאים 31
ת.ד3030 .

76803
25233
12900
66184
12900
44851
55900
12900

12437
12900

45870
יד חרוצים 19
המרכבה 19
הכשרת הישוב 7
דורון 30
המאור 3

5885113
7565220
17906

נחלים 6

17906

בר כוכבא 23

benami.mail@gmail.com
052-6122069

08-8520796
054-6484202
052-4850910
050-3441666
03-6885050
054-4944397
050-5481326
09-7925348

eyalshay@gmail.com
ariekazz@gmail.co.il

03-7364040

info@avi-safety.co.il
info@up-line.co.il

6962085
02-6258181
04-6983117

052-3309340
054-5234021
050-7925038

054-3367791
03-7794716
073-2224444
03-5581229
03-9555570
052-7549865
058-5500180
052-3705767
053-5203027
052-6772990

04-8111154
yohavavi@bezqint.net

tal.e@hasadna.co.il

03-9555599
liraz1969@gmail.com

kolbo818@hotmail.com
yael.arnov@gmail.com

077-2060711
12436

קצרין
זכרון יעקב
פתח תקווה

רח המשושים 31

12900
30900

תל אביב-יפו
קצרין

תבואות הארץ 3
מרכז מסחרי איתן ת.ד193 .

61241
12900

055-6651727
054-8043225

optimit10@gmail.com
etiablin@gmail.com

054-6262297
073-2001242
050-9184848
04-8502220
04-6850860

04-8502227

אומגה עבודות אלומניום
אל טי המרכז למשחקים
אר-לב הנדסה ופרויקטים בע"מ
אור אדריכלים
פיצה פצץ צפון ()1993בע'
איגוד ערים ג.מזרחי-פסול
אמניר תעשיות מיחזור בע'
אמציה הוצאת ספרים
אביזרי רכב הגולן
אלוני הבשן
בנארית בע'מ
ביפר תקשורת בע'מ
רמי הובלות את אייפרש בע'מ
אגודת שוחרי ביהח צפת
בזק
נטוויז'ין 013
ביג גרף בע'מ
בטחיש סלים
בטיחות רחמני
דוד חג'ג -יועץ וממונה ב
בר לב מררי גבע ושות' רו
בזק בינלאומי
בטחיש אסד
בית הבד-תצפית כפר נחום ש.שמן
זית בע'מ
בית הבד של הגולן בע"מ
קיבוץ עין זיוון

 513521427קצרין
 514396506קצרין
 570019760ד.נ .רמת הגולן

בון תור בע"מ
בית מרקחת עמק פארם
בנה ביתך גולן -עדי ג'נח -סגור
אומן הובלות
בטיחותי-המומחים לבטיחות ילדים
ביג חומרי בניין בע"מ
בורר רוני
בובק מאיר
בית אקשטיין שירותי חינוך בע"מ
ביומדיק טכנולוגיות בע"מ
בושנאק עדנאן
ברליה בשטח
בינה יתרה בע"מ

 511266306טבריה
 28213817קצרין
 300306925קצרין
 24588402קצרין
513701250
 514851690קצרין
 58090465כפר סבא
 324379882חספין
 511369720בנימינה
 514552710רמת השרון
 26314179עראבה
 22913818בני יהודה
 514631472שדה אילן

 306330465קצרין
 513905919ירושלים
 514740521קצרין
56678964
 511875619קצרין
 501400550ראש פינה
 510530769חדרה
 14211478חיפה
 40564833קצרין
 570027276ד.נ רמת הגולן
 511536823כרמיאל
 511284283רמת גן
 511439176קצרין
 580005106צפת
520031931
 512244302פארק אפק,ראש העין"
 512072422תל אביב-יפו
 36280857מסעדה
 558201257ראש פינה
 51319853קצרין
 557606563תל אביב-יפו
 512133729פתח תקווה
 80977523רמת הגולן

רח' יראון 35
סורוצקין  53ירושלים
ת.ד107 .
קבוץ הרדוף
א.ת .קצרין
ת.ד 9000
אזור התעשיה ת.ד 142
ת.ד3781 .
א.תעשיה קצרין
מושב שיתופי ד.נ רמת הגולן
מצפה נוף  70ת.ד 182
רח' התע'ש  6ת.ד1991 .
ת.ד 6 .
ת.ד 35
רח' המלאכה 15
דרך השלום  7ת'א
מסעדה רמת הגולן
ת.ד 1421
אלונים 3
רח' יגאל אלון 65
השחם  40רמת סיב
בוקעתא
ת.ד3619 .
ת.ד3619 .
קיבוץ עין זיוון
רח' הנשיא ויצמן ת.ד 3398.מתחם
מגה בול
מרכז מסחרי איתן
כינורות 26
יהודיה  1קצרין
ת.ד 140 .קיבוץ עינת
גאולה 32

תא חלוקה 44

12900
94465
052-486955
12900
04-9059306
17930
04-6961498
12900
050-7208766
1200
04-6349592
38101
04-8262988
31037
052-329840
12900
6960096
12412
4-9885711
21662
03-6100064
5251247
04-6438903
12900
6828732
13200

omega.kazrin@gmail.com

6850143

02-5389385
arlevoffice@gmail.com
orr@harduf.org.il
050-5359992

04-6961946
072-2210879
04-6349241
04-8257961
6962503
04-9585911
03-6104399
04-6963814
04-6923418

amnir@amnir.co.il

elena@benarit.com
eniko1@walla.com

48091
67892

073-7000073
03-6967066
6981045
04-6936817
6961424
03-5625211
853062
050-7671315

12900
12900
12426

04-6850021
04-6850021
04-6993612

04-6850142
04-6850142
04-6993611

tayarut@enzivan.com

04-3730730
04-6962578
04-6961010
052-318770
03-9385608
04-6961612
052-5280511

04-6722110

yafits@bontour.co.il

12000
12900
67443
49170

12900
12900
12900
4880500
12900
44257
12920
30500
4713302
30812
12944
15260

04-6268952
072-2500007
053-868849

03-9001415
big_graf@netvision.net.il
050-6389924

04-6934859
office@margad.com
03-9257035

ariele@golanoliveoil.com

adi054@hotmail.com

058-4774433
03-9385607

office@betichuty.co.il
bigayelet@012.net.il
studiorb50@gmail.com

04-6268997

haviva@b-e.org.il
alon@biomedic.co.il
gilaron279@gmail.com

ברוח הגולן
בן יוסף אילן
גומת חן
ביג סליק בע"מ
במבוק הפקות בע"מ
בזלת הדפסות
בנה ביתך גולן בע"מ
בן יעקב נתלי
בית בגולן בע"מ
בורגרים
בועות של אושר
בלטר,גוט,אלוני ושות' משרד עורכי
דין
בשורת תשס"ט ש.י .בע"מ
ביקורופא בע"מ
בזלת הפקות
בן חפר פרוייקטים בע"מ
בשביל הלב
ב.ח .שירות
בן יעקב אמונה
בן ציון ברופמן
ביטחון הצפון
בטרם  -המרכז הלאומי לבטיחות
מהלב -המרכז הישראלי לנגישות
בתקשורת בע'מ
גסטטנרטק בע"מ
גן-לי משחקים
עמותת חינוך לפסגות (ע'ר)
גן בתנועה
גן גנית בע'מ
ג.ש.ר גולן שרותי רכב בע
גלילה פרויקטים א.ת בע'מ
גיל בוהדאנה
גוגלה ( )2009בע"מ
גיטל ואטורי
גנים ושושנים א.ש .בע"מ
גילת סאטקום בע"מ
ג'ונגל כיף בע"מ
גרוס ארתור
גן לי  -יעקוביאן יריב
יניב גרובר רייקין

11036100
9824798
60640240
513207670
515390854
312694938
515365302
33563636
515368611
58776733
32385155

קצרין
נס ציונה
מעון
תל אביב-יפו
ירושלים
קצרין
קצרין
נהרייה
חספין
קצרין
יסוד המעלה

557290616
514207588
511657322
37346046
514328558
12983854
205809817
25546193
32621948
512769613
580269645

ירושלים
תל אביב-יפו
מרום גולן
דן
צפת
קצרין
כוכב השחר
מגדל העמק
חיפה
פתח תקווה

 512558230תל אביב-יפו
 510041692חיפה
 45186830קריית שמונה
 580364347תל אביב-יפו
512160292
 512570763קיסריה
 513396713א.ת קצרין
 513275941עפולה
 58659947ד.נ .משגב
 514282268קיסריה
 32436263אלעד
 513108795רמת השרון
 511784498פתח תקווה
514323336
 307022962קריית ים
 40603458קריית שמונה
 32906737נטור

אזור תעשייה רח' 17
נורדאו 40
114

12900
74023
90410
67011

זמירון 4
אזור התעשיה
שביל האזדרכת 3/3

12900
12900

מרכז מסחרי איתן

ת.ד34578 .
יגאל אלון  90כניסה ד'
ד.נ גליל עליון
מגיני צפת
ברקת 13

היסתדרות 20
ת.ד 7050 .קרית מטלון
יגאל אלון 155
רח' חלץ  4ת.ד 622
ת.ד666 .
ת.ד 8401
בת חן ביתן אהרון
ת.ד  3060פארק התעשיה
ת.ד 235
ת.ד 2208
קיבוץ יסעור
הדר 64
רבי יונתן בן
רח' השרף 13
יגיע כפיים  21ד'
קיבוץ בית זרע ד.נ.עמק הירדן
ככר צהל  170ת.ד66 .

12920
12900
12105

91345
67891
12436
12245

04-6850666
08-9405775
054-2247077
054-6363306
04-6961010
054-5894410
04-8334555
04-6376654
050-6466663
03-5111111
02--5805802
03-6272333
04-6960280
054-4944229

12900
90641

052-4656132
054-6619770
050-9777860
04-8494912
03-9263118

67443
31006

03-7180300
04-8620505
04-6941846

49170

61083
40294
38900
12900

052-2505703

bazelet.info@gmail.com
058-4774433

04-6962323
natalieby.law@gmail.com

neomi2013@gmail.com
hnudler@bgalaw.co.il
offic@hamevaser.co.il
03-5613011
MIKOFR1@GMAIL.COM
guy@ben-hefer.com

052-6134454

yonatavp@gmail.com
mgicbenz@gmail.com
olga@btz.co.il
03-9263129
03-5710680

kilim@mehalev.com
gvia@gestetnertec.co.il
sahar@e4e.org.il

09-8663364
dana@geshergolan.co.il

6850551
04-6769977

04-6765997

20150
30889

04-6363762

49130
15135

03-5409122
03-9255130
054-6769404

03-5494955
03-9217938

11010
12915

04-6941846
050-2887024

04-6941779
04-6600507

04-6100883

iris@googale.co.il

052-8241500

jungle.kef@gmail.com

ג'י תקשורת צבעוני
ג.דאהר מדידות הנדסה ובניה בע"מ
גלובל ישראל-טקניון
ג'י.פי.איי בע"מ

 29972114קצרין
 513271221ירכא
 512133323תל אביב-יפו
 513559997פתח תקווה

גוניקמן אלכס ומריה
ג'ראיסי פרח
גרין ליין פלוס בע"מ
גוונים
גברעם מעטפות איכות בע"מ
גבעתי בן יוסף
גיאו פוינט בע"מ

306439803
35140532
515054393
15989742
512061995
51458917
514437805

גלקסי אופיר פרינט
ג.מ.פ .פרויקטים בע"מ
גילה זליגר

 515096253תל אביב-יפו
515447092
 12887840יונתן

ג.נ הידרו סיסטמס בע"מ

 514280163פתח תקווה

גפר דור ונועה
גל-גן ( )1997בע"מ
גי פי אס-גולן שיטרית
גיל חובב תיירות בע"מ
ג.ש.ר גולן-השכרת רכב
ג'ים מהנדסים בע'מ
דואר ישראל בע'מ
דלילה הדרכה וציוד בע'מ
דרך ארץ הייווייז()1997ב

 32112682אלוני אבא
 512461955גשר הזיו
49841695
 515590461מצר
 514270420קצרין
 513815100גבעת המורה
 513467191ירושלים
 512848250נתניה
 512475203ראש העין

דקל תוכנה בע"מ
דפוס מאיר (כנרת )בע'מ
דקל הנדסה
דניקוי
דגי דפנה אגודה שיתופית
די.בי.אס.שרותי לווין
ד'ר יוסי טוביאנה
דר' שולמית ענבר
דזיה שירותי מדידה-אלקיש עמאד
ד.פ .המרכז הישראלי לשילוט בע'מ
דרי אסף
דרור שיווק
דונטלו אמצעי קד"מ בע"מ

511134579
511563504
29281391
59059378
570042341
512705138
50631829
58139841
80942261
514233600
39727847
22999098
512141466

קצרין
נצרת
כפר סבא
קצרין
גברעם
טבריה
נצרת

טירת הכרמל
טבריה
טבריה
קצרין
דפנה
כפר סבא
תל אביב-יפו
הוד השרון
קצרין
ראש העין
קצרין
רמת מגשימים
מזור

שיאון 6
רח' קהילת סלוניקי 13

אודם 8/3
נצרת 720
מורן 8
ורדית 9
ד.נ .חוף אשקלון
הגפן 7

24967
69513
49001

04-6850858
04-9966853
074-7808100
03-6475020

12900
16000

04-6962508
04-6571635
053-5257157
050-2057198
08-6770593
04-6734490
04-6090603

רח' יגאל אלון  120מבית קליפורניה 67443

03-7523020
054-5564657
04-6960303

79130
16100

12415
רח' אלכסנדר ינאי  13אזור תעשיה
סגולה

ד.נ גליל מערבי

ת.ד 235 .א.ת .קצרין
ת'ד 558
יפו 217
ת.ד13423 .
ת.ד 473
רח' היוזמה  3ת.ד  2065טירת
הכרמל
אזור התעשיה טבריה על
ת.ד725 .
דני מסעוד -רח' סער 12
היוזמה ,6אזור התעשיה
ת.ד  29133תל אביב יפו
רח' הרצל 15
ת.ד  192אזור התעשיה
רח' היצירה  6ת.ד1496 .

היוגב 2

050-9600010
053-7761134

38820
12900
18105
91999
4237
48104
39120
14130
12900
12235
44425
61291
12900
48017
12900
12917
73160

04-9958412

08-6731070

main@gevaram.com
givti@walla.co.il
info@geopoint.me

gilazeliger@gmail.com

053-6223030
050-5212853

04-6850088
04-6598531

hslta13@gmail.com
NOA.GAFFENDOR@GMAIL
.COM
info@galgan.co.il
golangps@gmail.com
077-4371443
gil@gilhovav.co.il
04-6598533

09-8627757
03-9081111

gamal@zahav.net.il

09-8627758

04-8509595
04-6797777
04-6733287
04-6962948
530146
03-9338555
09-7481699
04-6850941
03-9388189
04-6961994
052-8515393
03-9075800

tal@jpi.co.il
alexgonikman0404@gmail.co
m
geraisy.eng@gmail.com

050-8773441

03-9073835
36005
22815

yotalon@gmail.com
eng@g-deher.com

04-6797772
077-673328

04-6850942
03-9381968
050-4880765

kineret@017.net.il
adm25@walla.com

shoulamr@gmail.com
desy2000@gmail.com
asufosh100@gmail.com
drorshivuk@gmail.com

דורון יניב -צילום והפקה
ד.מ )3000( .הנדסה בע"מ
רונדוגו -דורון שמיר

 58894320חד-נס
 513228726קיסריה
 57369092מרום גולן

117
תא חלוקה 3086
ד.נ רמה"ג

דרימר נדב
דה קרינה תעשיות מזון בע
דרכים שרותי רכב
דפניס-דפנה פרנקלבן ברוך
דינה גיל  -משתלת גיל
דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
די-סיין שלטים קצרין-למברט
דנגוט מחשבים בע"מ
ד"ר יכניץ ליאת
ד"ר עצמאות פרלשטיין
דובל פתרונות דיגיטליים
דניאל נוה
ד"ר אבי גורן -בר
דואני יצחק בע"מ
דהן אביה רחל
דליה בושינסקי
דפוס דגניה ב'
דניאל שטיינר
דקר ציוד רפואי בע"מ
דורית שפר
דף אור העתקות  2000בע'מ
הסעות סולימאן בע"מ
התנור תאגיד מים ביוב בע
המשקם בע'מ
ששפורטש רחל
הוצאת עיתון הארץ בע'מ

 54736228קצרין
 513915413רמת הגולן
 512754391חיפה
 22720247עין זיוון
79517744
520018946
 327255535קצרין
 511398836תל אביב-יפו
303753297
גבעת ח"ן
8269508
514679794
 27856459חוקוק
 51729937תל אביב-יפו
 512071341נתניה
 32120503נטור
 31781149סביון
 570000398דגניה ב`
 24226185טירת צבי
 512573833תל אביב-יפו
 53618617משגב
 512949736חיפה
511827545
 513427708קרית שמונה
 510355720אור יהודה
 54124078קצרין
 510015449תל אביב-יפו

האגודה לקידום העבודה הסוציאלית
הפדרציה הישראלית לתקליט
המועצה לישראל יפה
הפי'ל -פדרציה למוסיקה בע'מ
בורסי-הוצאה לאור של ספר
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
היכל הספורט
הכשרה חב' לביטוח בע'מ

580083269
511355331
580021582
511358889
513354183
520017450
56635451
520042177

ה.י העתקות ישראל בע"מ

 513097782חיפה

תל אביב-יפו
רמת גן
תל אביב-יפו
ת'א
ת'א
גבעתיים
קצרין
תל אביב-יפו

052-3878339
30889
12436

04-6969800

052-6517744

בנטל 2
עין זיוון
ת.ד  10701מפרץ חיפה

12900
12426
26119
12426

050-5602821
04-6993622
8408508
04-8713247

052-5914170

dafnisf@outlook.co.il
bozeret@walla.com

15
רח' יד חרוצים 14

12900
6770007

052-4326870

publish.ds@gmail.com

פעמי אביב 9

43905

04-6850050
03-6395868
054-4712303
052-3944244

rondogo@gmail.com
nadavdrimer55@gmail.com
04-6993623

liatyakhnich@yahoo.com

12923
רח' קדם 4
הצורן  4א'
12915
15130
10815
יעד ד.נ משגב
רח' הנמל  53ת.ד 3468
ת.ד,2327 .בוקאתא צפון רמה"ג
שד תל חי 106
יוני נתניהו  3ת.ד779.
דולב 10
שוקן 21

20155
33031
12437
11031
60265
12900
61350

רח' ארלוזורוב 93
הבונים  10ת.ד1830 .
שדרות רוקח  80ת.ד53250 .
שטיבל  2ת.ד 57683
ת.ד35403 .
דרך השלום 53
מרכז מסחרי איתן
אריה שנקר 2

62098
52462
61532
61574
61351
53454
12900
68010

רח' ניצנים  16ת.ד70003 .

doanidsl@netvision.net.il

09-8358374
054-8303681
054-4991474
054-7731716

dahlia@holin-hadas.co.il
ddeganiab@gmail.com
davkaze@gmail.com

054-6678510
8700858
04-8624411
04-6984888
02-6732322
6961660
03-5121212
03-692180
03-6130715
03-6423111
03-6242390
03-6835060

04-8620333
04-6984240
6905777

03-6819316

03-5756747
03-6422839
03-6421307

AccountM@hatanur.co.il

hanas@haaretz.co.il

info@pil.org.il

klod566@walla.com

04-6850027
03-7960000
04-8361910

sarit@dafor2000.co.il

04-8361897

haatakothaifa@bezeqint.net

העמותה לרווחת המשפחה
העמותה לקידום מקצועי
המעיין לגן בע"מ
הדסה נעורים  -בי"ס תיכון ומכללה
היוזמה החינוכית ספורטיבית ע"ר
הנדי מנטל
הסעות סגל
התיאטרון שלנו -רונן גולדפרב
הגינון שבלב
הדס ריהוט רחוב ותשתיות
הייב טאלב ומוחמד

 580239549קריית שמונה
 580326882תל אביב-יפו
511796609
580026060
580558591
21541263
514588219
23755051
61232997
513585810
557997749

כפר סבא
נעורים
ירושלים
קצרין
צפת
תל אביב-יפו
נוב

ביאליק 27
ריבל 18
א.ת כפר קאסם
דואר נעורים
בצלאל 2
צמח 45
האסיף 7
נחלת יצחק 14
מושב צפריה משק 25

הדר הדרכה ושירותים רפואיים בע"מ 511174328
השף
301289765
הליקון כנען ( )1989בע"מ
511405821
החצר האחורית -ביטון חיים
8911984
הזוהר הצפוני
27239904
הנדלר יובל
23828114
הקסם המיסטי
56122617
הפנינג קצרין
513500124
המבורגר ברוס דיזיין
514049089
היפר משרד בע"מ
511630287
המר תמר
55320410
היכל היין שקד גולן בע"מ
515460350
הירשפלד אריאל
 38336335חספין
ה.א.נ.ש.ב.י אחזקות שיפוצים בנין
ויזמות בע"מ
 515076123קצרין
הרחבת המעגלים
 580326999נחלים
הנחומים -איור ואנימציה
34543868
הידרה שרותי הנדסה בע"מ
 511401028חולון
דר' אפרת רונן-הראל
24608473
הום דיזיין
 310215579קצרין
ביצ'ו מאיר
 53402921קצרין
שרון יוסי
 22715254קצרין
מנוף בגולן -צ'ובוטרו צבי
 24079451קצרין
אינטר-צ'ק (וינבאום רציף
 511876625ת'א
חיימוביץ שלמה מומי צלומ
 56507882קצרין
אחים וקסמן תעשיות בע"מ
 510751878בני ברק
ורפי פתרונות תוכנה בע"מ
 513989152רעננה
ווטמרקט שווק בע"מ
 513481895פתח תקווה

פתח תקווה
קצרין
פתח תקווה
קריית שמונה
בני יהודה
קריית ביאליק
ראשון לציון
קצרין
פתח תקווה
חיפה
יסוד המעלה

מ.מסחרי איתן

67778

40298
97544
12900

12921
60930

4929045
12900
49181

עולי הגרדום 38

04-6940383
073-2244247

04-6940005
073-2244147
09-7675528
09-8661103
050-7222784
050-2241552
04-6920082
03-6091212
077-5010036
03-9605556
053-5645273

09-8664824

office@hamayan-lagan.co.il
dorit@neurim.org
gabi@the-equalitzer.org
info@segal-tours.co.il
uriano@gmail.com

03-9605557

sales@hadar-medical.co.il
sahar6187@walla.com

03-9345474
04-6961555
050-7523336

12944
הגפן 35/3
ת.ד3621 .
פינסקר 67
מפרץ חיפה
ת.ד176 .
רמת הגולן

052-2377752
052-2528464
7514001
6961386
12900
03-9303761
04-8723218
12105
054-6700918
054-5535959
12920
12900
49950

דברת  2ת.ד.136
קניון לב קצרין
רמות גלעד 24
עגור 11
דברת 3
שלבים ( 24פינת אלפסי
המשושים 25
הלח"י 28
רימלט 6
נחשון 26

12900
12900
12900
12900
68168
12900
51200
43730

03-6325144
052-5442178
03-5566066
04-6850073
04-6961645
050-2098033
050-3400882
054-5927575
1800365365

ronen033@gmail.com

ruti@hiper-misrad.net
tammyhammer.gmail.com

052-6065090
04-6600012

studio@ariel-mosaic.co.il

052-6071263
info@nahums.com
office@hydra.co.il

momi8888@walla.co.il
03-6161601
052-8734455
03-9393000

052-2482133
153-99540015

igal.wolf@varpi.com

וזאנה רויטל -קבוצת שמעון
וינשטין דבורה  -אדלולדת
וויסמן אלון
ו.טורנובסקי בע"מ
ויטלי קובל -עורך דין ונוטריון
זאב המרכז לעזרה ראשונה
אוריקון בע'מ
איתי זהבי אדריכלים בע"מ
זיו א.י.בריכות שחיה בע'
זוהר עיצובים -בן שושן עמרם
זאב בנימין
ז.ה.ב .הנדסה בע"מ

 28888253חצור הגלילית
 301857801קצרין
 33423088כורזים
 510133291תל אביב-יפו
 304215411קצרין
511767238
 511864944ת.ד36169 .
 514311927ציפורי
 513377762קרית טבעון
 68426923קצרין
 22444277קרית שמונה
 514846070ריינה

זידאן מהנדסים ויועצים
זאבי
זלצמן ענת
זילברמן דינה
זליגר עמיחי
קנטרי חופש וספורט בע"מ
חיים עבדל מע' אזעקה בע'
חברת מבני תעשיה
חברת חשמל
חוג הצפון בע"מ
חקלאי יודפת אגודה שיתופ

43379429
40861478
56459423
50183003
24013104
514844513
511641375
520024126
520000472
514713163
570032664

חמת גדר בע"מ
חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע'מ
אנימל קלאב (רוטוויל)
חסין יוסף -קסם עיצובים
חוות הג'ילבון

510754419
 512279985תל אביב-יפו
 27750199קצרין
 68527233קצרין
 514560002קצרין

חברת פרטנר-מכשירי פלאפון
חץ הצפון  -נמירי חוסיין
ח.שיווקית
חוות הסוואנה
חלווה ריהוט 2000
אזולאי פי.אר אנד מור בע'מ
ח.כהן חברת עורכי דין
חגור תעשיות בע"מ
חשבשבת חומרה בע"מ
גיל חובב שיווק אתרי תיירות

 520044314ראש העין
28214054
 53566642הושעיה
 24746547ג`ש-גוש חלב
 512563149כרמיאל
 514599430צפת
 514195312בני ברק
510856313
 513755595נתניה
 25575937מצר

כפר ריינה
רמת גן
נשר
מצפה נטופה
יונתן
פרדסיה
טבריה
תל אביב-יפו
טבריה
קצרין
ד.נ .משגב

האשל 639/4
משושים 28

10300
12900
12933

053-2275370
dvora759@gmail.com
054-6404424

יוחנן בן זכאי 3
יקיר ד.נ .שומרון
יפו 217
ת.ד.1171
ת.ד .110אזור התעשיה
דודו רזיאל 13/4
ת.ד446 .
ת.ד446 .
היוגב 4
ד.נ .גליל תחתון
האלון 16
ת.ד1657 .
תוצרת הארץ  7ת.ד9111 .
המגינים  1מחוז הצפון
רח' דליות ת.ד24 .
יודפת
פארק חמת גדר
רח' יד חרוצים 12
מאחורי הקאנטרי
תדהר 12
חוות הג'ילבון  -ללוש ניר
רח' עמל  8פארק תעשיות אפק
ת.ד435.
ת.ד 157 .ד.נ .המוביל
המלאכה 14
רח' נוף גולן  243ת.ד2593 .

12900
4484
91360
17910
36016
12900
16940
16940
52572
36601
15295
12415

04-6963271
09-7923099
02-5370323

48103
17915
13872
21651

04-6515757
077-2006151
04-3861572
074-7019055

04-6515154
077-335312

04-6082667

zidan.engineers@gmail.com
eladzee@gmail.fom
dinaz110@gmail.com

09-8940006
054-3974499
6731024
052-3116333
6961433

6659966
03-5680888
04-6850680
052-5451730
04-6850393
6762670
04-6934005
054-4301988
052-8730100

zeevb66@gmail.com

050-5707674

04-6452322
050-202667
04-8711432
054-4734075

04-6922823
03-6141120
03-9248990
050-2121468
38820

02-5376377
suzan.zehavy@gmail.com

6797742
14116
03-9070075
6109002
103
6963666
12900
4-9800351
2018

67778
12900
12900
12900

office@zev.co.il

6659967
03-5680889
04-6961313

yossiazu@gmail.com
marina@mivnegroup.co.il
a_monitz@017.net.il
yodftltd@zahav.net.il
ayeletbroz@hamat-gader.com
zivribak@walla.com
h.gilabun@gmail.com

052-8922997
shivukit@walla.co.il
04-6989061
04-6970253

haimaaa@netvision.net.il
ilana@hagor.co.il
gillhovavtour@gmail.com

חובב גבעתי
חגי זיו
חודורוב רוית
חץ הצפון מיפוי והנדסה
חיץ רהיטים בע"מ
חוות האושר  -אושר אלמושנינו

51870814
38065603
28477560
 513627034טירת כרמל
 511654832בני עטרות
 201605102קצרין

חומוס אליהו
חן טבעי ברמה
חוגים בחן
חלמיש הפקות ותקשורת בע"מ
חזן שרון
מעיין -חוות סוסים לאנשים
חממות בקה אחים מסארווה בע"מ
טל-אד סוללים קבלנות בע'
טל לאה
טל ספרים
טעם הגליל והגולן בע'מ
טישאור דניאל
טלדור מערכות מחשבים ()1986
בע'מ
טרחוב ויאצ'סלב

 60632262קצרין
 51493435ראש פינה
 31110711גבעת ניל"י
 513485961זכרון יעקב
 22737548רמה'ג
 300484607קשת
 511670259בקה אל גרביה
512523804
 14551048קצרין
 77189801ראשון לציון
 513862540קצרין
 27136472קצרין

בנימינה
נטור

 520039710חולון
 321862070נאות גולן

טי.אר.אם תירם סוכנויות יבוא בע"מ  513183632עמקה
טריג מידע מרחבי בע"מ
 513567685חורשים
טלי אפללו -צליק
 28412070פרדס חנה-כרכור
טרקטורוני נחום
 42919647חד-נס
טיסנקרופ מעליות
טכנו מ.א.ג
טירת האבירים
טרטל מערכות הגברה בע"מ
טי.אם.אס מערכות מחשוב בע"מ
טרבלסי-נייר של חן בע"מ
טובול פרדי גן -לי בע"מ
טואטי סיגלית
יקבי רמת הגולן
ירוק 2000
ידיעות תקשורת בע'מ
ישראל קלר בע'מ
י.ד.להב מחשבים וציוד

 550214175ראשון לציון
 15955008עפולה
 57505125אניעם
 514393644רמת גן
 513836221קריית שמונה
513560813
514540103
22734438
570028142
55963003
511291635
510878606
512333543

צפת
כרמיאל
רמות רמת הגולן
קצרין
משגב
נצרת עלית
קריית אתא

רחוב הגורן 7

רח' סער 24

השלום 10

מושב אניעם 224
ת.ד133 .
מושב אילניה ד.נ .גליל תחתון
ארז  6קצרין
השקד  1ראשון לציון
ת.ד  3612חוצות קצרין
צמח 49

12915

04-6389343
054-6266323

givatyd@gmail.com
haggayz@gmail.co.il

60991
12900

03-9731552
052-5727772

khaitz@gmail.com
osheralmo@gmail.com
SHMULIK1982@GMAIL.CO
M
lealgoldberg@walla.com

12900
12000
37825
30900
12495
12410
30100
1525
12900
75203
12900
12900

הרוקמים 26
12940
ד.א אשרת

25253
45865

050-4747760
050-7561204

052-555792
054-4234268
04-6283311
6-6769696
6962535
9583335 03-9654952
04-6961344
050-8989887
03-9298298
04-6762178

054-5797625

054-7636940

75704

נגבה 1
שדרות תל חי 102
13113

מעלה צביה ד.נ משגב
ת.ד 1111 .נצרת עלית
ת.ד800 .
מושב שדה אליעזר

talbooks@yahoo.com
merkazgolan@012.net.il

kali.moto83@gmail.com

12495

החרושת 40
מושב רמות רמת הגולן

04-6280504

04-9969577

רחוב גולן 3
31
רח' שרת  1ת.ד5241 .

04-6971221

hazansh@bezeqint.net
igalmaayan@gmail.com
mbgreen@netvision.net.il
talabu75@gmail.com

03-9527787

03-9434100
054-5676241
054-6333506
04-6817906

050-8964343

04-6924455
052-4491492

050-3311560

12948
1290
20129

6968420
6619045

28106
1220

8401397
04-6930469

iris.yair@thyssenkrupp.co.il
t-mag@bezeqint.net

ZIVA.TRABELSI@GMAIL.C
OM
ganlee@walla.com
04-6732183
04-6968411

8401398

hana_m@golanwines.co.il
liza-ca@yedtik.co.il
office@klar.co.il
yd@lahav.co.il

הוצאת ספרים יסוד בע"מ
ישיבה תיכונית חספין
יער האיילים מושב אודם
יעקב חוטין
יערה עפרון כהן
יקותיאל דוד
יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ
ידי זהב -אבי מור
קיבוץ אל רום
יהושע דריי
ידע בסיסי בע"מ
י.ט.כ המרכז לצילום תכניות ומפות
בע"מ
יעלי קפה מסעדה
יואב אריזות בע"מ
יונה סורדו
יוסי גולדשטיין יזמויות
יונייטד סיטס בע"מ
יוגב דהן
יעל פארן
יתדות ת.ש.מ.ו .הוצאהלאור
ופרסומים בע"מ
יונית חדד
יעל רותם
ידו בכל -ביצוע כל עבודות הנגרות
ימית כספי  -החול יכול
ייזום ופיתוח עין זיון
ייזום והשקעות -גדי תורג'מן
ימין אורד כפר ילדים דתי
יקב רמת הגולן בע"מ
י.ל.מ פתרונות בע'מ
יובל רחמקין
ירדן סימנה
מוניות  1977יאיר אדרי
יובל גיה
יוליה אייזלמן
יעקב חי ארד
יהודה ג'ורג'י ובניו
י.וינברג מהנדסים יועצים בע"מ
יזמקו חברה בע'מ
כנף אירועים

510005697
580019735
515208593
51003929
32931099
58838350
511108144
29373669
570021709
51389526
513608182

חולון
רמת הגולן
רמת הגולן
רעננה
רמת הגולן
תל אביב-יפו
רמת גן
קצרין
אל-רום
בנימינה
תל אביב-יפו

512561986
31961832
514273440
512190075
58621996
514998947
200672988
56630015

מגדל העמק
אניעם
תל אביב-יפו
קריית שמונה
מגל
ראשון לציון
עפולה
רמת הגולן

 511137671בני ברק
 52861937קצרין
 51811305צורית
 57082877אניעם
 23038573עין זיוון
570060483
 23041254קריית שמונה
580036267
 510942840קצרין
 513106096נס ציונה
 65080137משמר הירדן
 39560206גבעת יואב
 69370377קצרין
 200125854קצרין
 327183331כוכב מיכאל
204631840
 540146545קריית אתא
 512732488חיפה
 510627409פתח תקווה
 68985647ד.נ רמת הגולן

החופר  34אזור התעשיה
מרכז חספין
מושב אודם
רח' חטיבת גבעתי 2
גבעת יואב
בר יוחאי 46
רח' פרידמן 2
רח' זויתן 59
ד.נ רמה"ג
ת.ד195 .
פנקס 25

58858
12920
12473
43338
12946
52141
12900
12466

12495
וולפסון  10פינת הקישון

03-5587991
6763354
050-522945
09-7715687
052-891524
052-258879
03-7530000
052-6626136
04-6838201
054-453558
03-5445184

yael_paran@walla.com

yael.rottem@gmail.com
yadobakol@gmail.com
yamitcaspi@gmail.com
s.tayarut@ein-zivan.co.il

הקונגרס הציוני 81
אבני איתן

12925

04-6763253

12900
20104
12495
12426

03-6170800
052-2667635
054-4789815
050-3879277
058-6688654
04-6993611

הרצל 31
ד.נ .חוף הכרמל
ת.ד3414 .

תדהר 2
קדרון 173

3089500
12900
74133
12320
12946
12900
12900
79304

רח' אלי כהן 7/1
קלינוב  10ת.ד 3270

28094
31032

מושב כנף

12930

052-6890880

04-6821855
03-6829884
04-6940246

ד.נ חפר

רמת הגולן 1

03-6394018
03-7530056

yaara.diet@gmail.com
yakdavid@gmail.com
corals@eurocomdc.co.il
avimor263@walla.com
elromve@gmail/com

haelicafe@gmail.com
yoavarizot@014.net
sordo@netvision.net.il
yosgold0@walla.com

38845

ז'בוטינסקי 108
תדהר 14
ד.נ משגב

6763110

dvora@rgl.org.il

04-8148100

04-8148210

08-9401690

08-9402750

052-3230744
04-6962021
052-5909689
052-6919224
058-5443255
04-8443806
04-8229940
03-5783737
04-6794585

04-8442579
04-8233077
03-5783736
04-6794588

ylm-ltd@zahav.net.il
ysimana@walla.co.il
yedri7@zahav.net.il

weinbg@netvision.net.il
service@yazamco.co.il

בל עפרי-יציקות תכשיטים
כפיר המוביל
זול סטוק קצרין
כהן בנימין תאורה בע"מ
כפיות
עלמה מיוזיק
כרמיגרף
כספות חצור בע"מ
כרמית אחישחר
כלביית אפיקים
הנחייה מכדור אחר -כהן דודו
לילי סריגי קצרין בע'מ
דפוס לפיד הגולן בע'מ

54528005
36282960
33085804
511819559
558250114
40345001
56580186
514165109
200117901
570043695
32064750
510828031
510672058

לאובר אריה כלכלן
לוס ילנה
לוטם אסטרטגיות לפיתוח
לוני כהן בע'מ
ליבלובים
רפאלה קוקוי
לב המשרד בע"מ
ליעד אדריכלות  -שפירא יצחק
לונה טורס
לנגברג צלילה (בלאדי גולן)
לוי ציפי
לוי לבל ושות בע"מ
ליאור יסעור
תלמה תומסון  -נפש על ארבע
לוג'יק פוינט בע"מ
ל.ה.ד לאובר יועצים בע"מ
ליאור נתנאל
מור רותם
מוסיקה גולן-דובי בוכניק
מטיילי לב ישראל בע'מ
משאבים-מיסוד המרכז לשעת
מוביליה-רהיטים יפים
מטרופולי-נט בע"מ
מובילי נטופה מ.ע.ן בע'מ
מיקי ורדי ארכיטקט
מרגלית אהוד

רמה'ג
קריית שמונה
קצרין
נתניה
ראש פינה
תל אביב-יפו
טבריה
אשדוד
גבעת יואב
אפיקים
בת חפר
קצרין
קצרין

מושב קדמת צבי רמת הגולן
החצב 5/11
דוד פנקס  37ת.ד13715 .

12421

04-6850417
050-7459993
053-3854456

12900
4237737
12000

הגליל 28

6964107
zolstock.kz@gmail.com
elly@cohenb.co.il

052-3754522

carmig@012.net.il

12946
15148

050-3222462
04-6754572
054-908001
6961421
04-6961403

office@afikimdogs.co.il
cohen.dudu@gmail.com
lili.katzrin@gmail.com
israelz10@gmail.com

רח' יגאל אלון  ,55בית אשדר 67891 2000
צמח 2
12900
רח' הבנים  6כפר מל'ל
45920
החרושת  31א.ת אשדוד
75150
מרכז מסחרי איתן
12900
כנף
12930
המסגר 78
15205
הרצל 118
ת.ד 43 .קניון לב קצרין
12900
אליעזר פרידמן 1

03-5373038
04-6850504
09-7454666
073-2226237
04-6850890

גמלא  34ת.ד331 .
מרכז מסחרי
ת.ד 11 .אזה"ת

12900
1290

תל אביב-יפו
7482102
 310362397קצרין
511585010
 510018336ראשון לציון
 68472091קצרין
 324519123רמת הגולן
 513445494תל אביב-יפו
 38349429הזורעים
 511896722באר שבע
 50125772קצרין
 57420945פתח תקווה
510877400
 24693590אלוני הבשן
 23911381להבות הבשן
 515610038ירושלים
 515749737תל אביב-יפו
 22212849שדה נחמיה
40044935
 55048433רמת הגולן
 513415752קצרין
 580154888קריית שמונה
 24583858קצרין

מושב נוב
ורדית 11
ת.ד 797
אזור התעשיה קצרין

12921
12900
11016
12900

 512766429פתח תקווה
 511893703כפר נוג'ידאת
 55972632נשר
 50281351חיפה

הסיבים  49פארק ינאי בנין 5
ת.ד626 .
רח' התעשייה  37ת.ד539.
אסתר רבין 15

073-25310000
4959504
6730205
16924
04-8203335
054-769789

מרכז ספיר 3/57
יגאל אלון 55

12412
12125
9548329
6789115
12145

04-6963421

03-5373058

arie_lauber@bezeqint.net

03-9518415
04-6850891

roeib@lotem.co.il
ayala@lonibooks.co.il
terez.livluvim@gmail.com

050-2035798

054-2088628
054-8800225
050-7449227
levy-lebel@bezeqint.net
lioryasur3@gmail.com
talma868@gmail.com
office@logicpoint.co.il
arie-lauber@lhd.co.il
liornati@gmail.com

03-6876073
052-7772148
052-6399710
03-5373038
050-6914090
077-672404
04-6961106
04-6900600
04-6961456

6962111
04-6950740

aron61@walla.com

ayelet.braunshtain@metropolin
et.co.il
073-2531066
netufa.ltd@gmail.com
04-6730895
udimar@gmail.com

מוטורולה
מיטשוס בע'מ
מילר בלום תכנון סביבתי
מטיילי קצרין והגולן בע'
ברוהאוס הגולן בע"מ
מידע  8בע'מ
מנחם רונן-הנדסה ושמאות

510180029
513644195
510470313
511486318
513792648
511357238
513699777

קואופ שופ -קואופ ישראל
מילגם בע'מ
מקורות חברת מים בע'מ
מכללת תל חי
מיכאל מנור
מוקד הפרסום הארצי בע"מ
מגן דוד אדום
משי נט מ.נ בע"מ
יונתן-מושב שיתופי
מכון התקנים הישראלי
הוט מערכות תקשורת בע'מ
מדרשת מעלה חבר-מלכ"ר
משה ונגה סולניק
מסגריית שוורץ אניעם בע'
מצג סחר ()1990בע'מ
מארו תכנון ויעוץ הנדסי בע"מ
קיבוץ מרום גולן
מועצה אזורית עמק המעיינות
מי עדן ייצור ( )2007בע'מ
מי עדן הטמנת אשפה
מעיין ניקוי יבש -סגור
מסגרית אור
מלכה צחי
מנוף ליזם ש.מ.ש  2003בע"מ
מרקור טכנאי מיזוג אויר,
מנהרות הכרמל
מבט בע"מ
מ.ח.רמות בניה ופיתוח בע
מ.ס.פינוי אשפה בע"מ
מרקו בריכות שחייה
מ.רוזנטל מהנדסים בע"מ
מכון דוידסון לחינוך מדע

 520038852מודיעין
 510982325פתח תקווה
 520010869חיפה
580263572
 52091808קצרין
 511519662חיפה
 589104751תל אביב-יפו
 514722669בני ברק
 570023606יונתן
 500500137תל אביב-יפו
 520040072ראש פינה
 580300812פני חבר
 54595426רמה'ג
 511433328ד.נ .רמת הגולן
 511533481תל אביב-יפו
 514475938חיפה
 570019794רמה'ג
500223078
 557653623בני ברק
 511390171קצרין
 57291437קצרין
 55614192קצרין
 24590309קצרין
 513356469ד.נ .גליל תחתון
 68722578קצרין
 512542721חיפה
 513719989חצור הגלילית
 512669383ת.ד.5739
 513402784שדה עוזיהו
 55574644קצרין
514330752
 580335818רחובות

קריית שדה התעופה
קצרין
חיפה
קצרין
קצרין
קריית שמונה
להבים

בית מוטורולה רח' הנגב 2
ת.ד  3649אזור התעשיה קצרין
רח' התשבי  14חיפה
ת.ד 53 .קניון קצרין
חוצות הגולן
הירדן  1ת.ד  682קרית שמונה
רח' דרור  32ת.ד 323
א .ת רח' השדרה המרכזית  -15ליגד
סנטר
רח' פינסקר 70
מ.הצפון ת.ד.755
דואר נע גליל עליון
אזור התעשיה,
ת.ד333 .
רח' יגאל אלון 60
ז'בוטינסקי 168
רח' חיים לבנון 42
ת.ד26 .
ד.נ .הר חברון
מושב אבני איתן
מושב אניעם
ריב'ל  34פינת חומה ומגדל 6
קיבוץ מרום גולן
ד.נ .בקעת בית שאן
רח' הלח'י  19בני ברק
ת.ד17 .
ת.ד 138 .אזור התעשיה
א.ת קצרין
יהודיה 8
פארק תעשיות קידמת הגליל
ת.ד5135 .
ת.ד25340.
ת.ד 5 .אזה"ת
מעלות תרשיחא
המשביר  19א.תעשיה
יראון 32
ד.נ .משגב גילון
מכון ויצמן ת.ד 26

70199
12900
34527
12900
12900
85338

bag024@motorolasolutions.co
m
03-6252648

057-565802
04-6963334
04-8339070
6961120
6961311
170-703388
08-6517334

04-8339980
mkgyeuda@zahav.net.il
meida8@meida8.co.il
08-6518920

08-6697170
49221
31007
1221
12900
31000
51360
12415
69977
1200
90420
12495
61573
31996
12436
11710
51200
12900
1290
12900
12900
14101
12900
31250
10300
21550
79260
12900
20103
76100

08-6697198
03-9112205

04-8350444
6900947
050-822360
1-722370
03-6300272
03-6182327
03-6465148
722364
02-9963555
050-287074
04-6920383
03-7913333
04-8699578
6960149
04-6065661
1
6964422
054-7232854
04-6962627
04-6734742
04-6850704
073-7143211
04-6937137
054-2508491
08-8676905
04-6962470
04-9580621

1
03-6199165

okorech@israel.coop
ifats@milgam.co.il

6961662@gmail.com
moked@333.co.il
simona@mda.org.il
sariv@moreshet.co.il
hadargy@gmail.com

03-6461039
052-7203999

02-9963835

03-7913322

tal@mazag.co.il
moro.eng@netvision
natalia_y@biz-mg.co.il

06-6065862
03-5777916
6964411

maayandc@netvision.net.il

052-2842209
054-7648945
04-6935667
9997619
08-8671192
050-5381501

sagil1oinator@gmail.com
markor550@gmail.com
rafio6@bezeqint.net
06111976@walla.com
marko_1@walla.co.il

מ.זהר הנדסה בע"מ
מקלר רואי חשבון
מסגרית צרפתי -הראל בלס
מלון קראון פלאזה ירושלי
מ.ג.ע.ר .בע"מ
מאיר עמר
משתלת מר
משתלת עצמונה -אגש"ח בע"מ
מעבר לפינה

514082494
53587598
29575727
520034158
511464927
38170213
557733771
570051664
27144096

מטרו פארק בע"מ
מרכז המזגנים -שנגו יעקב
מאור מתקני תצוגה וסחר
מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ
מירה יורם ודורית
מעיין חיים אחזקות בע"מ
מזרחי לימור
מוסלי יניב  -הנדסת רכב
מקסים גולובנוב
מכון חרוב
מיכל איפרגן
מרכז אנ"ש שיינא בע"מ
מסעדת מאמא חלסה בע"מ
מדטכניקה אורתופון בע"מ
מטאו-טק
משואה למלונאות ונופש בע"מ
מעגל חברה למסחר בע"מ
מפרם בע"מ
מורן הגר -מפות ישראל
מולדובן שגיא
תותיה מקור הפיצוחים בע'מ
מתיישבי אניעם ישוב קהילתי אגודה
שיתופית
מלין אנה
מוסדי דור בע"מ
מקושרים ניהול מידע פיננסי בע"מ
מאיר שמח בע"מ
מהות החיים חברה לתועלת הציבור
בע"מ

 513235317קצרין
 56711724אניעם
513005942
 510958481קדרון
 53656583שרונה
 515381192קצרין
 24453680כפר אדומים
 38559142שעל
 306512120רמת גן
580470706
 203988704נצרת עילית
 514490648מגדל העמק
 514716661קריית שמונה
511340887
 511386609בני ברק
513229419
 510583594געש
510349111
 32000630יסוד המעלה
 27158666קצרין
 514103159קצרין

מאור ליטושים
מאיה בהיר -עתיד בהיר

570040220
304277445
514085927
515552602
515627263

נצרת
תל אביב-יפו
קצרין
ירושלים
בית דגן
טבריה
רמת הגולן
שומרייה
רמות

אניעם
נצרת עילית
חיפה
רמת גן

ת.ד2659 .
לאונרדו דה וינצ'י 13
החרמונית  2ת.ד3242.
גבעת רם ירושלים
מנחם בגין 5

16175
6140001
12900
91130
50200

מושב שעל
ד.נ הנגב

12420
85336
12948

052-2696260
03-7773555
04-6963640
02-6588888
03-9546114
053-4244007
04-6985420
08-6849437
050-7978484

12900
12495

073-2531070

70795
15232
12900

08-8696655
04-6766013
04-6964422
02-5356786

רח'  10א.ת
משכנות הרועים 1
ת.ד 4 .בית 129
הבילויים 41/3

60950

09-8658777

12105
12900
12900

04-6896061

12495
רח' טשרניחובסקי 35
התע"ש 10

 513077024תל אביב-יפו
איילת השחר
תל אביב-יפו

דרך בל לב 110

02-6514555

04-6981651

yael.bendavid@metropolinet.c
o.il

1.53505E+11 050-5212109

052-2347715
04-6541952
04-6940020
052-6019800
03-6160598

רח' לח"י 31

הורדים 6
דרור 40
מרכז מסחרי

050-8668887

052-5263857

רח' לבון 8/6
הגפן 29/9

שאול המלך 21

32109399
14804959

12420

04-6461056
03-6919072

litaf@medor.co.il
tammy@meteo-tech.co.il

6850474
04-6821266
054-3036633
050-5493414

5251249

office@mosdeidor.com
info@meku.co.il

03-6073118
12200

052-7326688
054-4697746

ronen3009816@gmail.com

כרסנטי טלי זומבה
מפעלי טוף אגש"ח בע"מ
מוסך דב רייכבך בע"מ
מיכל נשיא
מידד שלם
אוסנת רובין
מדריכים בדרכים בע"מ
מאפיית קצרין בע"מ
מכללת  - MBCלה"ב
מושקא קהניאל
מיכל דניס
מרכז הסמכות החדשה -עידן עמיאל

 303708077כרמיאל
 570054262מרום גולן
 511760647קריית שמונה
 25371451כנף
 52965050צפת
 23815665אורטל
514822337
 515472520קצרין
 580575173חצור הגלילית
 32557233חיפה
 51393460קריית טבעון
 22207393תל אביב-יפו

מגן -ניהול אסונות ומצבי חרום בע"מ  514337310כוכב יאיר
מתוק מדבש -אשר סמית
 17424045אבני איתן
שבנג
 558144754להבות חביבה
מז"מ טכנולוגיות בע"מ
 557774825חיפה
מנגינות ואגדות
 27274067הררית
אומנות החיים מוסקל
34118703
מירה בירה הפקות
 43025774געתון
מלכה ליזה
 15717838קצרין
מכון אמת
 41966797כפר סבא
קרקסון -מאור פיין
40555112
מגדל אור -דוד סהר
206290751
מנוף צרפתי
39815642
מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ
 515089340אשדוד
סמארטפיקס -ניר מדר
61232351
מיינרט מיכל
 57380198רמה'ג
ג'יפ הגולן
קצרין
1324524
מ.נ.ל מגבות נקיות לישראל בע'מ
 510535404תל אביב-יפו
מלון דונה גרציה
 512195272טבריה
נגרית צפניה
 51013142קצרין
לזרוביץ נטע
 22379689רמת הגולן
נחלת הספר  -נוסנבוים צבי
57257743
נגרית ארונית
 51298099קצרין
נופש על רמה קשת
 570048934ד'נ רמת הגולן
נוי (ד.ל ).מערכות בע'מ
 511044943פתח תקווה
נגרית דוד עיצובים
 56741713קצרין
נועם טורס בע"מ
 513704023צפת
נשיונל פטוגרפיק
 513484923תל אביב-יפו
נס מטח בע'מ
 512885120פתח תקווה

מורד הגיא 62

054-2263113
12436

ת.ד 652 .אזה"ת דרומי
רמת הגולן
נחל עמוד 3
ת.ד80 .

04-6960191
04-6340871

12930
1352703
12430

050-2971659

12900
10300 tzur ,gahhv
לבנון ישראל  4/9ק .שמואל
רח שושנים 4
הפרדס 9
6424536

052-8775717
04-6937711
054-5977036
04-9836819
054-6888018

גריזים 12

44864
12925
38835

מפרץ חיפה

052-6788828
052-5232666

בהנהלת ניר מדר ת.ד57 .
קיבוץ עין זיוון
רמות גלעד 33
רח' ראשית חכמה 10
רח' הפרחים  3טבריה
א.ת קצרין
משק  58מושב אליעד
ת.ד,624.קרית מלאכי
אזור תעשיה
מושב קשת
ת.ד 4645 .א.ת .סגולה
רח' ארז  17ת.ד 4304
רח' התמר 1
ת.ד  25121תל אביב
רח משה שוולב  9ת.ד100 .

25130
12900

14100
12900
12927
83106
12900
12410
49279
12900
13522
61250
49100

04-6700930
962427
054-4547025
08-8580929
06-6961448
6962506
073-219000
050-558985
04-6971444
03-6958711
03-9113000

12900

mbcgolan@gmail.com
cmkh770@gmail.com
mdines@netvision.net.il
idan.amiel@gmail.com

gevaltyid@gmail.com
mazam@netvision.net.il
avimanginot@gmail.com

054-4993278
054-3978848
050-6564048
050-3623688
054-5658823
054-7641586
052-4805277
08-9330630
04-6965544
050-6377363
054-548753

12900

medad4@gmail.com

050-2225757
054-5361826
050-8881986
04-9502666

20182

גינוסר 28

04-6960236
04-6340858

mira@mirabira.co.il
lizama2201@walla.co.il

suro95@gmail.com

054-2454053
04-6600734

6961702
03-9134433
077-204444
03-6958867
03-9113030

neta_l@inter.net.il
zolsefer@gmail.com

office@noysystems.co.il
noamtoursltd@gmail.com

ניב בטחון ( )1997בע"מ
ניגונים בגליל אוהד כהן
ניתוב בע"מ
נוימן אלון
ניצוץ -הנדסת חשמל בע'מ
נעים ליאור

 512543984עפולה
 40566861ראש פינה
 510570070א.ת .ברקן
 59151639יעד
 513113662חיפה
 38233151קריית מוצקין

ניו הום בנייה באנרגיה החדשה בע"מ 514325315
נחשון תכנון מטבחים בע"מ
514472042
ניאו-רם
510526049
נ.נ.א דיזל מוטורס בע"מ
515261501
נקרות רכבל ראש הנקרה אגש"ח
בע"מ
570042184
נתיב בטוח בטיחות בתנועה בע"מ
515188308
נגה אירוח כפרי
52724135
נייער ( )2002בע"מ
513306621
נילי מפעלי מתכת בע"מ
510207400
נגריית אחים עמאשה
558227021
ניסן כהן ממונה ויועץ בט
50010776
ניסן מרדכי
300625167
ניסטק גולן בע"מ
514224641
נועם קירשנבאום -טבע ישראלי
24298416
נגישות  -100שלמה ברוך
נאוה ולד
נתנאל  1בשביל כולם
נווה אגמון
נועה סוטיל
שכטר ניר  -בלוני ניר
תעשיות ניר גלים בע'מ
סטימצקי ( )2005בע"מ
ספארי טבריה
סטודיו פלוס פלד גבי
סיסטם מעבדות מתקדמות בע'מ
סבאג מהנדסים בע'מ
סטודיו געש
סי.אר.אם .שיא בע'מ
סלמה מרדכי
ספאדי תכנון ובניה
סלינה בלנק
סמייל 012

קצרין
נחשון
תל חנן
טבריה

עפולה
רמת הגולן
אלקנה
פתח תקווה
בוקעאתא
קרית טבעון
קצרין
מכמורת

 309082196מגדל העמק
 31815301הושעיה
38838322
 37767415משמר הנגב
302752613
 43047927קצרין
 570042655ניר גלים
 513742320רמת גן
 79716759טבריה
 65331225קצרין
513368399
512415928
52795069
513316158
54279161
33375627
324463975
514350024

יבנה
קרית שמונה
קצרין
הוד השרון
קצרין
מגדל שמס
קצרין
פתח תקווה

רח' העליה  3/5ת.ד2940 .
בית אבנית
הענבר  9ת.ד34 .
ד.נ משגב
רח' אחד העם  13חיפה
יגאל אלון 5/62
צמח 14

44820
20155
33103

רח' רמז  47קרית טבעון
אזה"ת ת.ד3604 .

רח' הזית 1
קטיף  77ד.נ המוביל

052-5181616

04-6376143
04-8643250

052-3719949
12900
99760

050-3694162
08-9278800
04-8214603
04-6724240

18761
12949
44814
49001
12437
36044

04-6972940
04-6732430
03-9072959
03-9221337
053-3317759
04-9837217

12900
40297

073-2688844
050-7904905

daliak@nistec.com

17915

054-3020145
077-8866490

shlomo.barukh@gmail.com
nava.wald@gmail.com
netanel@1bishvil.com
naveagmon@gmail.com

רח' המלאכה 10
קבוץ ראש הנקרה ד.נ גליל מערבי
צבר 8
מעלה גמלא
א.תעשייה

04-6420660
04-6860077
03-9366813
077-5561754
04-8661070

050-8384804

08-92140508
04-8212713
04-6792987

פארן  4פארק טכנולוגי יבנה בנין 3
ת.ד255 .
משעול גדרון  13ת"ד 2156
ת.ד1359 .
בארית 22
ת.ד 273
זמירון 4
רח' הסיבים  25קרית מטלון

052-6802525
08-8510030
79245
03-5775785
5200202
04-6725232
14251
6961892

ffc@nachshon.co.il
neoram@zahav.net.il
diselmotors@umi4u.co.il

alonelqayam@gmail.com
noga@nog.co.il
office@nauer.co.il

04-9534638

85315
סער 56
מושב שיתופי ניר גלים
ת.ד10333 .
טולדו 9
רחבת הדס 12

niv11@013net.net
q.o.nigunim@gmail.com
neetuv@walla.co.il
hidavrut@gmail.com
info@nitzotz.co.il
kickboxeru2@gmail.com

8510035
03-5782460
6792634
04-6850534

81225
11033
12900
45112
12900
12438

08-9420537
04-6959844
07-2261691
09-7666668
04-6961084
054-688891

04-6870147

49170

072-200100

072-200100

nissan@nissanc.co.il

stplus.k@gmail.com

08-9426738
04-6902818
info@s-gaash.com
09-7678888

סטודיו גלריה מירר

12754594

סלע טרבלסי מיכל
סאבר שאביטה
סינאל מלל פייוויי בע"מ
סונול ישראל בע"מ

 33307505יסוד המעלה
 511463655עילבון
 511416612יקנעם עילית
510902729

סלבה דבורקין
סלקט בע"מ
סטודיו לגרפיקה ממוחשבת

 309425239נצרת עילית
 512958679שפיים
 310693304קצרין

יזרעאל 10/13
חוצות שפיים

סקודניק משה

 337597959קצרין

אלונים 11

12900

יודפת 47

12900
12915

סעדה ג'קי  -עבודות בניה ושיפוצים
סטודיו מנדרינה
סטודיו בן יהודה
סגל שולמית
סברס יזמות וייצוג -אוליאמפרל גיל
בע"מ
סימונים לישראל בע"מ
סונובה ישראל בע"מ
סוויץ' אקטיב בע"מ
סט פוינט בע"מ
ספאטבע בע"מ
סוס ועגלה
סטודיו קרן
סלופארק טכנולוגיות בע"מ
ספרי גאולה  2006בע"מ
סיטבון יפתח
סיפור אחר
סילבר אסתר
סלע מרדכי
ספדי נסיב
עין היהלום  -רן גלדר
עליזה רפופורט-רוטמן
עמותת מנהלי רכש ואספקה
עמותת נוה מלכישוע
שוורצמן אלה,עוד
עינות ירדן
עיריית מגדל העמק
עילם עמותה ישראלית לזכויות
מוסיקאים

21387048
32283350
23080310
30550867

אניעם

קצרין
נטור

כפר האומנים

12495

ariey@bezeqint.net

04-6820452

12105
20692

04-6781656
04-9596777
09-8637757

60990
12900

09-9704215
04-6963453

054-2678699
6781843 052-8692801
04-9890484
09-8637911

dalkanim@sonol.co.il

076-5102204

sheruteynadlan@gmail.com

052-5972040

04-811315
04-6763619

michalile2810@gmail.com
gaber@shabaita.com

053-8246626

moshemrmusic@gmail.com

050-5813370

jackiesaada@gmail.com

ירושלים
רח' קויפמן 4
התאנה 148
רח' עבאס 10

68012
73115

כספרי 29

34677

ד.נ משגב
מנחם בגין 5

60920
20103
50200

 513221507תל אביב-יפו
 514585827בן שמן-מושב
 512820721חיפה
514654482
 512772682חיפה
513094870
 22384390קדימה
 28093987גילון
 513513366בית דגן
513771444
 300599537גבעת ניל"י
31730716
 313964272קצרין
54108758
 29232006מסעדה
 35903723קצרין
 303189668משגב
 580204113ת'א
580186351
 17308909תל אביב-יפו
 580468817ד.נ גליל עליון
500208749

שיאון 55
מושב יעד ד.נ.משגב ד.נ .משגב
ת.ד20354 .
ד.נ .גלבוע
נצח ישראל 19/9
קיבוץ עמיר
רח' דרך עמק ת.ד 590

61203
19170
64361
12140
23100

 580083079תל אביב-יפו

כיכר מלכי ישראל 6

64951

08-6488070
04-8521514
04-8100477
04-6655555
09-8990909
074-7020144
03-7187702

37825
רח' רימון 18

12900
12435
12900

ofer@soosagala.co.il
studkeren@gmail.com
03-6056562
054-5800524
sipurplay@gmail.com

052-8746796
053-5301139
052-7340969
054-2449800

dr.motisela@gmail.com
gitalvg@gmail.com

4-9909889
03-9606365
6488217
03-6958022
6940541
04-6507740

04-6507791

03-6959355

03-693528

08-8874295
ella@ella-law.com

עמותת אל-סם
ערן סויקה
עיריית ירושלים
חן ענבל שרותים
עמותת מצמיחים
עמית תשתיות בע"מ
עיצוב הכסא והבר בע"מ
עמיגור ניהול נכסים בע"מ
עמירים שירותי בקרה על מוצרים
פיננסיים
מדן טכנולוגיות אגש"ח בע"מ
עואד הנדסה

 514644681רמת גן
 570040931מעגן מיכאל
 50786177טמרה

פרוג 12
ד.נ מנשה

עולם של אלומניום
עוצמת התנדבות בע"מ (חל"צ)
עדי טכנולוגיות
עופר גליה
עמותת כוכב הצפון
עולמי מוטי בע"מ
עטרה סרסיק
עפר בלנק -צלם
פרחי משה
פלד יפעת-במסגרת האומנות
פ.ל.ג פארק לתעשיות גולן
פרחאת יוסף
פרחאת מחמד-מ
פלגי בזלת
פלאפון תקשורת בע'מ
פיאלקוב יאיר 'אני-וט'
פארק קצרין (בהכ"נ)
פאן באופן בע"מ

 324553031קצרין
515539377
 51250769חיפה
 29398336פרדס חנה-כרכור
 580409761מעלות-תרשיחא
 512688383מגדל
 305657009ירושלים
 28006427אלי-עד
57466047
 56581598רמת הגולן
512531906
 80928930ד.נ רמת הגולן
 80961998ת.ד 3277
 23959448רמות רמת הגולן
 511076572תל אביב-יפו
 557970829קצרין
 510868987קצרין
 513773630יסוד המעלה

נווה 20/5

12900

רח' דה וינצ'י 12

34524

יצירה ש .נויפלד בע'מ
פיקלנר מוטי
פרונט הגליל בע'מ
פרנצ'וק בע'מ
פלוט פלוס מכון העתקות
פסיעות
פתח תקווה חלפים צפון בע"מ
פתרונות אחסון חכמים בע"מ
פיני ירון  -הפקות סרטים

510514748
311659528
514043363
514285246
309659399
32406407
514399146
513789354
22632665

580008878
31755218
500230008
31965320
580419521
514099860
514071422
510531874

תל אביב-יפו
עפולה
ירושלים
נאות גולן
תל אביב-יפו
טבריה
כפר טרומן

חצור הגלילית
קצרין
קצרין
אבן שמואל
קצרין
גזר

פקיעין 7
ת.ד2504 .
כיכר ספרא  3ת.ד775 .
לילנבלום 22
ת.ד423 .
תא חלוקה 213

62286
9414109
12940
6513216
1410301
73150

37805
30811

רחוב הורד 2

03-5465577
054-6720731
02-6295363
04-6600085
03-6820646
04-6733023
03-9799992

sharonab@wall.com

cheninbal@gmail.com
office@soscenter.org.il
sales@amitodf.co.il

050-5501158

054-5603017
04-6243353
04-9946787

alon.t@madantec.com
mawad@netvision.net.il
olamaluminium@gmail.com

052-8074637
052-3494811

amnonb@netvision.net.il

052-2797866
054-7430145
050-8539467

diamantmaya@gmail.com

052-5412826
053-7004255
052-5612357
04-6822533
04-6851005
04-6982394
052-235714
04-6734855

ataracik@gmail.com
oferbl70@gmail.com
moshefar@telhai.ac.il
yifatp2@gmail.com
ritam2020@gmail.com

14950
בוני החומה 8
קיבוץ אורטל,רמה''ג
מושב אניעם
בוקעאתא ת.ד1138.
בוקעאתא-רמת הגולן
מושב רמות
ת.ד62036 .
רח' שימרון  39קצרין
קצרין קצרין

ההסתדרות  141ת.ד10401 .
עין כרמל 10
ת.ד  214חצור הגלילית
קניון לב קצרין ת.ד139 .
שימרון 20
ד.נ שדה גת
אזה"ת 15
אזור התעשיה 1
קיבוץ מרום גולן ד.נ .צפון הגולן

12927
12430
12495
12437
12437
12948
61620
12900

04-6962549

12105

04-8434444

053-7354665

26113

04-8723894
052-697574
6802225
077-2056789
052-2984634
08-6600961
04-6961177
08-915434
04-6961866

050-8870066

10351
12900
12900
79585
12900
99786
12436

04-6925396

tovale@pelephone.co.il

y@funbaofun.co.il
04-8721435

oded7458@netvision.net.il

6802225
04-6850187
04-6716506

0572411260s@gmail.com
plotplus@gmail.com
ts.psiot@gmail.com
sivan29100@walla.com
pinniyaron@gmia.com

פיצה רשבי
פסגה שירותי רווחה בע"מ
שירה הנדסה
פנטזיה מרוקאית
פוליפיט רוק השקעות בע"מ
פליקסברודט אביטל
פארגון שירותי מיגון אש בע"מ
פיצה מרגריטה
פרנק רוית
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פרץ מיכל לאה
פסטורל מלום בכפר בלום
פנגו פיי אנד גו בע"מ
פטוריז הצללה וקירוי בע"מ
פתרונות
פלמרו אינסטלציה-עמיר סבן
פרפקט בדים בע"מ
צופית הוצאה לאור בע''מ
צ.ת.ג  -מכון להעתקות או
ציפי הרוש

203792411
514971977
28880037
512410333
512792896
203082409
513400796
558146155
31960701
514450717
33288242
550013718
514020015
512194051
557838638
33187741
513850263
511443186
513066944
68203843

מוסך המומחים קצרין
צמיג על רמה
צימר צור חוויה הוליסטית
צמרת הגליל נייר בע"מ
צלול -מים פור יו
צבי פרידמן
צימרים מעיין

 59986828קצרין
 22442842קצרין
 54339056קצרין
 511459356קריית שמונה
 29407772באר יעקב
 30188122אבן יהודה
 54523873קצרין

צוקר על השולחן ובמטבח מאז 510699465 1946
צדוק רונן
28642338
צהל קפה ומאפה
515787638
צמח תערובות
570018465
קור הגולן
42961599
המוסד לבטיחות וגיהות
500102348
קוגן לאוניד
307319061
קיבוץ אורטל
570024851
קשת מושב שיתופי בע'מ
570023770
קידי קיט י.ד.ע בע'מ
512908096
קומסיין בע"מ
512961293
קבוצת דגניה א'
570000331

קצרין
מורן
צפת
חצור הגלילית
מכבים-רעות
פתח תקווה
לוד
קריית שמונה
כפר סבא
שילה
כפר בלום
פתח תקווה
ראש פינה
חד-נס
חולון
תל אביב-יפו
נצרת עלית
קצרין

נשר
נוב
קצרין
ד.נ .עמק הירדן
קצרין
תל אביב-יפו
קצרין
ד.נ רמת הגולן
רמה'ג
קדמת צבי
חיפה

12900
20107

04-6986854

א .ת
אנפה 226

10300
71799

04-6800744

המלאכה  1א.ת

7152001

04-8411573
04-6850044

ברל 23
התע"ש  20בית הפעמון

הסיבים  49פארק ינאי ת.ד9590 .
מושב כפר רות ד.נ .מודיעין
כינור דוד 345
הבנאי 15
בית הלל  6ת.ד9365 .
ת.ד13760 .
גבתון  1קצרין
א.ת קצרין ת.ד120 .
א.ת קצרין
הערבות 7

44830
12150
4919402
73196
12000

61092
17000
1290
12900
12900

א.ת קדימה -צורן 4/31
40500
12900
רח' המסילה  18ת.ד316 .

צמח
ורדית  1קצרין
מזא"ה 22
אזה"ת
קיבוץ אורטל
מושב קשת רמת הגולן

12921
12900
15132
12900
61010
12900
12430
12410

שדרות פל ים  5קומה 5
קיבוץ דגניה א'

15130

office.pissga@gmail.com

rotem.bensha@gmail.com
office@paragon.co.il

09-7654315
054-5261669
04-6836611
03-9112244
08-9761795

pastoral@kbm.org.il
03-9112254
pitronot@pitaron.com

050-3232232
050-2060045
03-5566700
03-5621663
6568469

6962404
6961840
04-6961614
04-6944675
053-6210212
054-7733953
050-8314852
04-8202025
04-6600644
050-5460782
6962227
03-5553070
053-701667
6-6960808
06-6960535
8713297
03-6443620

info2@tzofit.co.il

6962504

m.hamumchim@gmail.com
tsiona_t@wall.com
mayim4u@gmail.com
zvikafrd@gmail.com

053-8807702

kubizemr@gmail.com

050-2677820
04-6755564
03-5266457

abuviktor@gmail.com
reginh@kortal.org.il
info@kiki.co.il

קייטרינג ממן שמעון ובניו בע"מ
קפיטונוב נינה
אגודת קרן אורה כרמיאל
קווים בשיער-פרחים אצל ר
קרן קיימת לישראל
קבוצת העתקות בע'מ
קו התפר
קיבוץ מגל -יוסי גולדשטיין
קיש חוסין
קרן גמלאי מעו"ף
קיבוץ מצר
קארדקום בע"מ
קשת מערכות שערים מקבוצת גורן
בע"מ
קבוצת ברנע -מערכות וציוד לכיבוי
אש בע"מ
קשת אנושית
קאר סנטר קרית שמונה בע"מ
קמריקה
קשר זיו הנדסה
קרן אור
קידס פאלאס
קרקסתא -מופעי חוצות
קבוצת גבים ע.ג .בע"מ
קובי פרופילים ונגישות בע"מ
קדימה מדע חינוך לחיים בע"מ
קו טוב -קולר טוביה
קיבוץ ברעם -דפוס ברעם
קתי אשכר
קבוצת אורמוש בע"מ
קירה חייט
קרן אור-עיצוב שער
קופר מאיר טל
קראקרה ג'מאל
קנל אביטל
קלרה
קולקטי
קנר מורן
קבוצת אורפאן בע"מ
רונן כהן
רשות הטבע והגנים

512273616
309659399
580013589
53245429
520020314
513323949
512406554
570013219
80903248
580545622
570012765
511945339

טבריה
קצרין רמת הגולן
כרמיאל
קצרין
ירושלים
נשר
חצור הגלילית
קיבוץ מגל
רמת הגולן
תל אביב-יפו
מצר
ראשון לציון

 514619543קריית חיים
חיפה
קדימה
קריית שמונה
אלעזר
נצרת עילית
קצרין
קצרין
חצור הגלילית
הרצלייה
מתן
בני ברק
נירית
ברעם
מרום גולן
רמת גן
חיפה
חצור הגלילית
שמיר
עראבה
שעל
קצרין
יקנעם-מושבה

512485186
557969888
513627380
58737131
307512061
310723457
305128001
25282039
513458760
515351666
513927541
51655314
570007971
29406212
514057405
304128945
38235941
33337973
28162097
36901858
24942641
558177978
66238163
 513333393אור יהודה
 22822035רמת הגולן
 500500285ירושלים

א.ת .קידמת הגליל ת.ד634 .
שימרון 20
רח' הנפח  14ת.ד  1127כרמיאל
קניון לב קצרין
ת.ד 283
התעשייה  47ת.ד453 .
ת.ד 7438 .אזה"ת
ד.נ .חפר
בוקעתא
רח' ריבל  18ת.ד176 .
ד.נ חפר
סחרוב 22

14106
12900

91002
36620
38845
12437
67778
38820

04-6735051
04-6850187
04-9082790
6962558
02-6707411
8210654
04-6938818
052-5017739
050-6543677
073-2244126
04-6387975
03-9619611

ת.ד10786 .

2611901

1-800806030

ת.ד10565 .
הטווס 13/2
אזור תעשייה דרומי 7

2611701
60920

052-8998973

90942
לולב 9/7
א .ת
מ.מסחרי איתן 6
ברקת 3
הדס  29ת.ד541 .
כנרת 5

12900
12900
10300
46511
45858

אבא הלל 7
האסיף 17

הגיא 5
אריאל שרון 3
חד נס 169
רח' עם ועולמו  3גבעת שאול

hayanamimi1@walla.com

ka-ha@actcom.net.il

073-2244226
04-6387815

keshetenosh@gmail.com
carcenter555@walla.co.il
anatkamari@walla.com
kesherziv@gmail.com

04-6997577
04-6801010
04-6704825
04-6045540
052-2353550
09-9577320
058-4020203
03-9244438
03-9036290
04-6988838
050-6328228
072-2709900

10300
12135
30812
12420
12900
20600

052-2770147

12950
95463

052-8231639
052-248632
02-5005444

gilhovavtour@gmail.com

office@keshet-systems.co.il

052-8197250

44805
13860
12436

ד.נ גליל עליון

04-6850187

mamn-r@bezeqint.net
ninakapitonov@gmail.com

amitdavidtoys@gmail.com

kobi@kobiprofles.co.il

dfus_baram@baram.biz
kathyaskar@mail.com
office@booyadigital.co.il
052-8344388
054-4727382
avitalknel@gmail.com

052-6111615

04-6820996
02-5005496

chena@orpan.com
nenny@zahav.net.il

רדיו קול רגע שידורי העמקים בע"מ
רשות ניקוז כנרת
ברקאי רביד
רות גנאל
רובי עמיר -אדכריכל נוף
רן וולף תכנון אורבאני וניהול
פרוייקטים
רום ישראל במותהרמה בע"מ
משק עסיס
רוטמן אריה
ראש פסגה בע"מ
רפטינג נהר הירדן
ראובני גילי
רן גבריאלי
ירמי מכון העתקות ומשרד פרסום
ר.מ.ש הפקות בע"מ
רטורנו
רוני ספא
רבקה רובינשטיין
ראש הברוש
רוז דוד /אביבה
רביבו שיראל
ריקו ברנד בע"מ
רותי ארני
רוחות הגולן
ריכוז שרותי כ"א
ריבלין מרק

513949362
514359603
557658333
324787068
513923078
513630632
69005676
40374068
57230138
511140188
580319788
27541747
15428568
56187701
13172960
308479500
513001594
53212502
50653187
304056955
69894871

רן פרלמן
רייצ'וק יעקב
רפפורטה לאנדרו
רובין ר.י.ד בע'מ
רוט -בריח שיווק דלתות
רשף בטחון()1993בע'מ
חשמל קצרין(מוטי ששון)
שמוליק שלטים דיגטל

 43015387כפר סולד
 317910396מגדל העמק
 317514750קצרין
511237844
 31748742קצרין
 511877920חולון
קצרין
6382311
 513795005טבריה

נוף העמק 34
הערבות 7
הרקון  6ת.ד.3490
ת.ד3367 .
הצורף 5
ת.ד 74 .אזה"ת
ת.ד 1647 .אזה"ת

שמ'ר שירות משלים רמה'ג
פלטה נחמיה חשמל רכב ומי

 580429843מועצה איזורית
 52913530קצרין

מועצה איזורית גולן לידי :מלי ש.מ
ת.ד61 .

שרגאי דגלים וסמלים בע'מ

 512534371פתח תקווה

ת.ד  3911רח' המרץ  20קרית אריה 49130

512226366
501400600
24992810
31786353
6522882

ד.נ .עמק הירדן
מושב כנף
גבעת שמואל
הרצלייה
תל אביב-יפו
עינת
רמת הגולן
קצרין
חיפה
כפר תבור
תל אביב-יפו
עפולה
רמת גן
גבעת שמש
חספין
עמיעד
כרכום
תל אביב-יפו
יובלים
קצרין
קצרין
קצרין

קבוץ בית קשת בית קשת

1524
15132
12930
54042
46581

מנדלקרן 5

67895
48805
12925
12900

משק 19
רח' התומר 18
דב הז 26

מושב אבני איתן
משעול בנטל 17

שכ' השקדים 134
הכנסת הגדולה 3
קהילת ציון 35/20
ד.נ שמשון 815

ד.נ גליל עליון

ערבות 8

6-6767122
04-8591919
052-824251
050-751491
09-9580440

072-2222072
050-406031
050-7467552
04-8122466

04-6752820
03-5744012
09-9580440

050-7322828

072-2222500
04-6763553

050-9146041

ganeloffice@gmail.com
ruvy@ruvyamir.co.il

liora8263@gmail.com
rutmanart11@gmail.com
kumove@mkumove.com

15241

52141
99708

04-6522535
077-2346771
02-9998244

12920
12335
12926

054-4547368
058-4959898
052-4468487

נחלת בנימין 72
ת.ד  5179ציפורי 17

radio@96fm.co.il

20142
12900
12900
12900
12230

04-6425577

22rebeng@gmail.com

03-6035076
04-9991777
04-6962515
050-4906092

04-6850370

52521
12900
58856
1290

050-5221494

12900
1290

6969735
6961944
03-9244105

inbal@rico-brand.com
r.aranyi@gmail.com
wind.golan@gmail.coml
rekuz2000@gmail.com

super.capoeira@gmail.com
raitchuck@013.net
rapaleo@gmail.com

054-5299423
03-5454411
04-6964051
03-5598222
04-6961282
04-6724204

r4nama@gmail.com
yirmish@gmail.com
doron@ramik.co.il
dudi@retorno.org

03-6137203
03-5501851
052-6323149

rot_bariach@nana10.co.il
helav@rsf.co.il
moti0181@gmail.com
mosh15@bezeqint.net
ורד בצלאל []vered@golan.org.il
nehemiap@gmail.com
shragail@zahav.net.il

ש.קרני מהנדסים בע'מ
שטירלר הנדסה ותכנון  2002בע'מ
שביט צרכי חשמל בע'מ
שפע יוסף רוז'ה
שחף בע"מ
שוקי פרויקטים -קסטנבאום יהושע
שטרן אבוקה

510799893
513181198
513185611
14752141
513594366
54223201
55457907

שיכון ופיתוח ניהול נכסי משבש בע"מ 514636877
שגיא מיטל
36337079
שפן הסלע
512783333
שומרה חברה לביטוח בע"מ
510015951
שמיר פרימיום בע"מ
514356740
שרוני מוטורס בע"מ
514771948
שפע חציר
557879590
ש.א.ש .צפון ועמקים אבטחה ושמירה
בע"מ
512019779
שלמה ששוני בע"מ
514761592
שי בגולן מוצרי חשמל
558164984
ש.ר.מ שירות רכש מרוכז בע"מ
512480286
ש.א.ג שרותי רפואה בע"מ
512211053
ש.פ .מיכון צפון בע"מ
511538266
שמידט מיכאל חיים
61201018
שי אל מוצרי פרסום ושיווק בע"מ
515284420
שגב רוני -אדריכלות פנים
22334130
ש.משיח יועצים לאקוסטי
514391606
י.ש.מורן קבלני חשמל בע"מ
513260794
שגיא שני -שנקה
25749151
ש.לנדאו יצור וילונות
25048612
ששון מאיר
1057041
שגיא ע.א .אחזקות בע"מ
514258177
שלומי גנות
306420506
שרון אורן עמלני
24457269
שלמה סיקס
513763219
שלח אברהם
69091627
שנקה -מוזיקה חופשית
558210811
שבח ש.י.א .בע"מ
515090132
שיש ומסגריית האחים בע"מ
515565125
שנהר  -דולב ,משרד עו"ד
514338722
שניידר פתרונות מחשוב בע"מ
514064435
שנפר נגה
200531028

רח' דישראלי  46א' חיפה
רח' יד חרוצים 12
אזור התעשיה דרומי ת.ד 817
zuh,i 2
המלאכה  21א .התעשיה אפק

חיפה
תל אביב-יפו
קריית שמונה
קצרין
ראש העין
קשת
רמת הגולן

קדמת צבי

תל אביב-יפו
מעלה גמלא
קיבוץ עמיר
פתח תקווה
בית גמליאל
קריית שמונה
ד.נ .גליל תחתון

הקריה  -רח' ארניא 32
רמת הגולן
ת.ד118 .
הסיבים 23
הגפן 80
א.ת צפוני 1063
מושב הזורעים

עפולה
קריית טבעון
כנף
תל אביב-יפו
ירושלים
טבריה
קשת
מנחמיה
מצפה נטופה
טירת כרמל

ירושלים  4ת.ד2066 .
בורוכוב  31א

43343
67778

12410

טברסקי  8ת.ד52725 .
העמקים 100
רמת הגולן
גליל תחתון

64739
12949
12140

04-8244468
03-5298361
04-6942220
052-8741479
03-9388300
072-2118763
052-6253548

04-6793994
04-6817814
03-9258000

76880
15205

04-6817444
052-7632091

03-5298332
04-6904567

08-9426919

shamir.pr@gmail.com

04-6795874

052-4589273

12410
14945
15295

04-6817738

meytalsagi@gmail.com
info.shafan@gmail.com

052-6674767

052-8742808
12930
67210
91443

tcheffa@gmail.com
ruty@shahaf-f.co.il
shuki_531@walla.com
avuka47@walla.co.il

054-7731208

050-7775687
050-7728585

03-6243111
02-9709666
04-6724487

04-6959173
04-9533495
03-6243115
02-9709944
04-6724630

ראש פינה
טובה-זנגריה
תל אביב-יפו
אשדוד
מרום גולן

ssasoni@gmail.com
srm@bezeqint.net

8yossi@gmal.com

050-8852885
052-3237363

israelkoren@gmail.com

08-9262607
צורן
תל אביב-יפו
ירושלים
ד.נ רמת הגולן
רמת גן
שדה אליעזר
קריית שמונה
תל אביב-יפו

oritb@karni-eng.co.il
c.s.e@stierler.com

42823
הרכבת 42
מושב רמות 133
בר כוכבא 4
ד.נ גליל עליון
ניר צבי (צריפין)
יוסף אליהו 15

יגאל אלון 65

12948
52362
12205
6407413
12000
12310
6744316
12436

04-6799626

050-9822157
03-6742727
077-5503696
08-9190800
03-5283095
052-2425050

sagi.gsh@gmail.com
sharon@amlani.co.il
rshelah@bezeqlnt.net
shanka.music@gmail.com

050-4031122
office@shdlaw.co.il

03-5618080
08-9377000

153-89377020
052-8395033

שיפודי רחמים שמחה ובני
שוגרמו מיטל
שעלאן סלמאן
שטיפה בגולן
ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ
שפני הפקות
שביל החלב
שמחה לוין
שי יונש
שוורצמן ולדימיר -סופרקוונט
שואבי קצרין
תורג'מן עופר
שטראוס מים בע'מ
תכשיטי רקפת
תאטרון הנפש
חיים כהן
תלתן ערכות למידה בע'מ
תיאטרון אורנה פורת
תשע נקודות בע"מ
תמונה ושלט
תנועת תרבות -בית היוצר לחידוש
התרבות
תום גלילי
תאטרון החברים של יעל
תם עייק אבירן
תלמה נסיעות ותיירות בע"מ
תאטרון אלומה
תיאטרון הילדים הישראלי
עמותת קדמה

302508510
61670352
37300316
24745887
513879189
24801227
23082381
35886878
36445971
310547260
53638375
56222029
513919779
23739931
580097210
32285538
512087834
580013167
515200301
56761695

ראש פינה
אבני איתן
עין קנייא
קצרין
פתח תקווה
אודים
חצור הגלילית
אבני איתן
מיצר
קצרין
קצרין
ד.נ רמת הגולן
אור יהודה
קצרין
תל אביב-יפו
קצרין
שוהם
תל אביב-יפו
תל אביב-יפו
ירושלים

580471118
24594822
28945640
33974809
511233249
32087272
580626307
580573640

עפולה
איילת השחר
אבן יהודה
נהלל
מגדל העמק
בית שאן
כפר סירקין
מעלה אפרים

החברה הכלכלית לישובי הגולן בע'מ 512926890
החברה לפיתוח משאבי אנוש
512126798
מתנ'ס רמת הגולן
580056687
הטבע
החברה להגנת
580017499
אפיקי גולן
580311405
קבוצת קידום בע"מ
511112013
איט וורקס מעצימים אנשים-עמותה  580466464נתניה
מתנ"ס קצרין
 580030831קצרין
מינימל ג.ש בע"מ
 514395953חצור הגלילית
קצרין
תל אביב-יפו
קצרין
תל אביב-יפו
קצרין

ד.נ רמה"ג
ת.ד4772 .
שיאון 127
מושב כנף
יוני נתניהו  1ג' ת.ד602 .
רקפת סמברנו,רימון 2
רח' הרב פרידמן  21תל אביב
ת.ד4352.
ת.ד 372
קלישר 48

12000
12925
12432
12900
49516
42905
10300
12925
12936
12900
12900
12930
60376
12900
62303
12900
73142
65165

052-3499755
054-483289
052-4849198
050-2277405
03-5387676
04-6961520
03-5221101
052-287426
03-9721555
03-5106924

בר אילן אהלי יוסף 3

18125

02-5374661

12200
40500
10600

04-6932722
052-3634912
052-3714157
054-5007020
050-2693255

רח' היצירה  22קרית אריה

04-6555109
04-6600512
04-6981380
054-5261298
03-6070555

nivsi93@gmail.com

052-6522525
052-7277051

shafany1@gmail.com
050-8439505

04-6961404

vs77@barak.net.il

03-6340255
info.nephesh@gmail.com
03-9711008
03-5106920
a5374661@gmail.com

קרן היסוד 24

ד.נ המוביל הושעיה
האילנות 11
כפר הסטודנטים

49935
90638

חוצות הגולן ת.ד3627 .
רח הארבעה  19ת.ד20054.
ת.ד 188.בית מועצה אזורית גולן
השפלה מס 4
ת.ד4026 .

67133
12900
6618
12900

6851029
03-6235419
04-6969749
03-6388666
054-333137

42386
12900
10300

054-679714
6964111
04-6961160

מורדי הגטאות 6
אזה"ת

galilitom@gmail.com
yaelfriends1@gmail.com
tom@aviran.net

052-6689158

t.aluma@walla.com
tctisrael@gmail.com

052-6844444

6961844
03-5618659

rima@golan.org.il
katiao@mashcal.co.il
appeal@golan.org.il
harel@sto.org.il
edonio@itworks.org.il

04-6322538

