
  9.8.22עדכון רשימת ספקים ליום   

 
 אירועים - קטגוריה א' 

 מפיקים 

גרופ    - בלוסטון 

 הפקות

 טרגט א.מ.ן -

 שאול גור  -

 גד אורון -

 יאן הפקות -

 עמית הפקות -

 ויי פארטי -

 מתי גולדשטיין  -

 משה בן זמרה -

 ג'קי בכר -

בס"ד   - אפקט 

 הפקות

 ביונד פרודקשנס-

ערכים   -מקום  -

 יזמות אדם בנוף 

 הפקותאלי לוי -

 אסף יעקב כהן-

 דרורים הפקות -

גידי ליס הפקות   -

 בע"מ

הפקות    - בנדה 

 בע"מ

עזריאלי פרסום,   -

הפקות ויחסי 

 במאים 

 ג'קי בכר-

ביונד  -

 פרודקשנס

ירון הראל  -

בימוי והפקת 

 תוכן

דרורים  -

 הפקות

 

 

מפיקים  

 טכניים 

 יאן הפקות -

 טרגט אמן -

 שאול גור  -

במה    - עיצוב 

 בע"מ

ניצוצות   -

 אירועים 

לבנשטיין    - ענת 

אירועים  הפקת 

 בע"מ

ארכיב    - -און 

 און הפקות

הפקות   - וידל 

וניהול   יזמות 

 קטיםפרוי

מנטבר אומנים -

 והפקות בע"מ 

 

 

 ניהול אומנותי 

 שרה מלכה -

 ג'קי בכר -

ביונד  -

 פרודקשנס

 אסף יעקב כהן  -

דרורים  -

 הפקות

מנטבר   -

אומנים והפקות 

 בע"מ

 

 אמרגנים  

 ראש חוצות -

ביונד  -

 פרודקשנס

פאר  -  -יואל 

 בימות גלובל 

מכשירי  

 קשר

עדי  -

תקשורת  

ומערכות 

 בע"מ

טליסול  -

תקשורת  

 בע"מ



  9.8.22עדכון רשימת ספקים ליום   

 
דוד  -ציבור

 עזריאלי 

ניצוצות   -

 אירועים 

 חגי הירשמן  -

  -יואל פאר -

 בימות גלובל 

 תרבותא  -

וידל הפקות   -

יזמות וניהול 

 פרויקטים

 גולדה גלהר -

הפקת   - לקס  נתי 

 אירועים 

 

ומהנדסי  יועצים 

 חשמל 

שרותי  - דרורי  מ. 

 חשמל 

א. שריקי  -

עבודות חשמל 

 ותקשורת  

גנרטורים   - א.ש. 

 בע"מ

יו   4סייפטי    -

 בע"מ

 

 חשמל פריסות 

י. סופר -

מערכות חשמל 

 בע"מ

זיק ברק קבלני   -

 חשמל בע"מ 

 בוסט פורוורד-

יעוץ    - מטרני 

 חשמל 

 

 יועצי בטיחות 

הנדסה  - לבטח 

 ובטיחות

מ. כפיר שרותי    -

 הנדסה

יו  4סייפטי -

 בע"מ

קבוצת  -

אניגמה חברה 

להנדסת 

 בטיחות

 אבני אפרת -

י.אליאב -

בטיחות  הנדסה 

 ונגישות בע"מ 

 סייפטי פירסט -

אבטחה 

 וסדרנות

 פרוטקט-

מיקוד שמירה   -

 אבטחה

פירסט עוז  -

 אבטחה

 דוכני מסחר

עיצוב במה -

 בע"מ

 כריזה 

מרכז -

החשמל  

 גנרטורים 
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 בינוי במות 

 י.מ. סיטי-

 קשת במות  -

גידי ליס הפקות   -

 בע"מ

 עיצוב במה בע"מ  -

 ספידיקול בע"מ  -

פרומרקט    - סער 

 סוכנות לקידום

שיווק    - אינוויז'ן 

 חוויתי בע"מ 

אומנים    - מנטבר 

 והפקות בע"מ 

 תכנים בע"מ -

 גידור

 אאוט דור -

המעצב    - שלטי 

 מומי

במה    - עיצוב 

 בע"מ

פוינט   -  גרין 

 פתרונות חיפוי 

השכרת ציוד  

 לאירועים 

השכרת  -עילית-

 ציוד לאירועים 

ספידי קול  -

 בע"מ

 

שירותים  

 ניידים 

ציוד   השכרת 

 כיבוי אש 

 

השכרת 

מסכים 

 לאירועים 

 גיל טייכמן-

  2פוינט  -

 פוינט

 איכות במה -

קלין לד  -

החדשה  

 בע"מ

במה   - עיצוב 

 בע"מ

סימול  -

 אורקולי 

 YPGיחד    -

 ישראל בע"מ

אפל  -  -אדיר 

 ספיקון

 גנרטורים 

 גיל טייכמן-

 משה קמחי-

החשמל   - מרכז 

 גנרטורים 

א.שריקי עבודות   -

 חשמל ותקשורת

גנרטורים   - א.ש 

 בע"מ

מערכות    - ארגמן 

 בע"מ

 / פירוטכניקה 

 לייזר / בלונים 

 הבלון השמח -

אריכא  -  -רונן 

 שואודיזיין 

 ותאורה  הגברה

 גיל טייכמן-

 משה קמחי -

 בת מור  -

 פוינט  2פוינט  -

החשמל   - מרכז 

 גנרטורים 

נגיב    - אחים 

לקבלנות 

 ומסחר

 הצללות 

סיטי - י.מ 

 אירועים 

המעצב   - שלטי 

 מומי

סי    - סול 

 אירועים בע"מ 

 אאוט דור  -

פוינט   - גרין 

 פתרונות חיפוי 

)וידאו  צילום 

 וסטילס( 

 קובי שרביט-

 2פוינט    -

 פוינט

סוכנות   -

צילום  

 שמואל כהן
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אפל  -   - אדיר 

 ספיקון 

א. שריקי  -

עבודות חשמל 

 ותקשורת 

 איכות במה -

א.ש גנרטורים   -

 בע"מ

גידי ליס   -

 הפקות בע"מ

  2002סינקופה    -

 בע"מ

 קול אור אלי -

ארגמן  -

 מערכות בע"מ

סימול  -

 אורקולי

  YPGיחד  -

 ישראל בע"מ

  -אדיר אפל-

 ספיקון

 מג'נטה -

צמ"ה   השכרת 

 לאירועים 

 

מבנים   השכרת 

 ניידים 

 אאוט דור -

מזון   דוכני

 וקייטרינג 

שרותי - בר  ניו 

 מזון

   

 

 יועצים וכללי – קטגוריה ב' 

מדריכי 

 טיולים 

 יועץ נגישות 

ניהול  - אביב 

ומערכות  הנדסה 

 מידע

 סוכנות נסיעות

ש.ט.ס  -

ישראל 

 הסעות 

 רמשן-

א.ברזני  -

 הסעות

 דפוס שליחויות

 סולן הדפסות -

 ניר קדם -
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ערכים    -מקום-

אדם   יזמות 

 בנוף בע"מ

 אדם עמית בע"מ -

אדריכלים  געש  -

 ויועצים בע"מ 

 אבני אפרת -

היתם דוויק יועץ   -

 נגישות 

הנדסה  - י.אליאב 

ונגישות   בטיחות 

 בע"מ

 

 

  

טרווס  

 הסעות

 ציר הסעות  -

הסעות  -

 המלכים 

 

 דפוס ספירים   -

דרמוני  -

 אלקטרוקופי

 פרסום גיל  -

 שמואל טל -

דפוס   -

 פרינטיב

איי.די.איי  -

 המפרסמים

 אפרת שריה -

גורן    - - Iאסף 

PRINRT 

מאור    - דפוס 

 ולך

 בורדו  -

גרופ    - גיל 

 פרסום

 ציוד מחשבים  מוצרי סידקית

 טק-לנ -

 ציוד משרדי

 

שימור  ריהוט משרדי יועץ 

 מבנים 

 יועץ אקולוגי

 אדריכלים 

מבל-   - ערן 

ארכיטקטורה  

ערים  ובינוי 

 בע"מ

גור    -גיורא  -

ושות 

 אדריכלים

ויסברג  -

ביזנסקי  

 אדריכלים

 שילוט ופרסום

 פרסום גיל -

 דרורי שלומי ברל -

המעצב  שלטי    -

 מומי

איי.די.איי  -

 המפרסמים

 עיצוב במה בע"מ  -

מרפאים   פסיכולוגים 

 בעיסוק

מרפאים  

 באומנות 

 מדריכי אמנות
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זהבי  -

 אדריכלים

גלפז  -

אדריכלות  

 הנדסה בע"מ

 נטע גסקו -

רועי יצחקי   -

אדריכלים 

 בע"מ

אדריכלים  -

5V 

 

לזרוביץ   -

שדמי 

אדריכלות  

 בע"מ

- EBS 

 אדריכלות

ליואי  -

 דבוריינסקי

סטביליטי  -

חברה להנדסה  

 מחקר ופיתוח 

געש   -

אדריכלים 

 ויועצים בע"מ 

 טאוב אדאלה-

מוססקו   -

אדריכל 

 ומתכנן ערים

בר שיפמן  -

 נתן אדריכלים

עזריאלי פרסום   -

 הפקות ויחסי 

דוד  -ציבור

 עזריאלי 

פרסום בריקמן  -

 בע"מ

 i-printאסף גורן  -

 פוליטי פרסום  -

עיצוב    - ארז  גליה 

 ושילוט 

תוצאות -

 אפקטיביות

 



  9.8.22עדכון רשימת ספקים ליום   

 
שלמה דניאל   -

 אדריכל נוף  

פרחי צפריר   -

 אדריכלים 

 

בתחום  יועצים 

 ן מכרזי ניקיו 

האפט - זיו 

 ייעוץ וניהול  

 שמאים/ מודדים 

מאפרו  -

מהנדסים 

 בע"מ

לגעת   -

במרחב  

 בע"מ

קראוס   -

חברה 

למדידות 

 ורישום 

 מעצבים

 דוד הראל-

 אפרת שריה -

במה - עיצוב 

 בע"מ

 ארטושס שלי -

ניהול   - אביב 

הנדסה ומערכות  

 מידע

- EBS 

 אדריכלות

ורותי   - סטפני 

 בע"מ מעצבים 

מהנדסי/יועצי  

 קונסטרוקציה

גפן -  - שמואל 

קרקע   הנדסת 

 בע"מ

מתום    - אמי 

מהנדסים 

 ויועצים 

ג'ריס    - ראיד 

 מהנדסים

י.אליאב -

הנדסה בטיחות  

 ונגישות בע"מ 

רפי   - אנונו 

מבנים   הנדסת 

 בע"מ 

 

 יועץ תשתיות

בוסט -

 פורוורד

טנדו   -

טכנולוגיות  

ומערכות 

ביטחוניות 

 בע"מ

זולקוב  גדעון  -

מהנדסים 

 יועצים 

אינטרטאון   -

 בע"מ

תכנון - אביב 

כבישים 

 ותנועה 

 

 

מרצים / מנחי  

 סדנאות

ייעוץ  - דיאלוג 

ארגוניים  

מחקר והדרכה 

 בע"מ

 שרון בן דור  -

מנהלי    

פרויקטים  

בתחום  

 בניה/שיפוצים 

ס.צ  - בניין  צוות 

 בע"מ

יואל ממן ניהול    -

 ופיקוח בע"מ 
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שוקר - ניסים 

מהנדסים 

 יועצים בע"מ

גואטה-   - קורן 

פיקוח   ניהול 

 וייעוץ הנדסי 

אמינוב    - י. 

 פרויקטים בע"מ

שומרון שירותי    -

 הנדסה בע"מ

 

 

 

 

 קטנות שאינן מצריכות רישום כלשהועבודות   –ג'+ד' קטגוריה 

 ₪(  695,300 עבודות גדולות עד סכום פטור ממכרז פומבי )נכון למועד זה

 ניה קלה ב

 

 שיפוצים קלים 

 יו אס פרקט -

חברה    - ריהוטק 

 לריהוט 

טופ מרקט אחזקות    -

 בע"מ

 א.חי גבהים  -

  

 

 חשמל  

י. סופר -

מערכות  

 חשמל 

ברק    - זיק 

 קבלני חשמל 

בוסט   -

 פורוורד

יעוץ    - מטרני 

 חשמל 

אפקון -

התקנות  

 ושירותים

נדיבי עדן אור -

 בע"מ

 מיזוג אויר 

ר.דנון  -

מהנדסים 

 בע"מ

שירות   - י.ד 

COOL 

 

 

 נגרות 

 יו אס פרקט -

ריהוטק  -

 חברה לריהוט 

מרקט    - טופ 

אחזקות  

 בע"מ

 אינסטלציה 

אינפרסק -

טכנולוגיות  

מתקדמות  

 בע"מ
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 הדברה  מסגרות  

גרין פוינט   -

פתרונות 

 חיפוי 

אופיר כהן  -

עבודות 

 גינון/הדברה 

 צביעה

בראש-  -ג'וק 

 אלעד אורי

אור   - שדות 

פתרונות 

 בע"מהדברה 

אספקה 

והתקנת  

קבע  מושבי 

באצטדיונים, 

היכלים  

 וחללים 

-DURAFAB" 

ASIA LTD " 

  -"טי.אר.אם -

 תירם בע"מ

 -"גלובל  -

פתרונות פנים 

 בע"מ

מרקטוויז   -

פרודאקטס  

 בע"מ

במה    - עיצוב 

 בע"מ

 

  

 


