
2021שנת כספים  קרית-ים - הנה"ח
29.09.2021 15:34תאריך הדפסה  דו''ח ספר ספקים

סטטוסטלפוןמס' עוסקמס' כרטיסשם ספקסוג ספקמס' ספק

נפתח 6146340 - 04 515967081 א. מורן אחזקות בע"מ ספקספק 2

נפתח 6248480 - 04 57161531 א. רובין (דגלים) ספקספק 6

כרטיס ספק 4888300 - 052 513143842 6401165000 א.א. מעיינות בעמ ספקספק 46

נפתח 8411243 - 04 511045544 א.א. רהיטי איכות - ריהוט משרדי ספקספק 20

נפתח 6610121 - 08 511402125 א.ד. מירז בע"מ ספקספק 40

כרטיס ספק 8777806 - 04 514788827 6401052000 א.דורון ארגון ארועים בעמ ספקספק 43

כרטיס ספק 8662622 - 04 512802430 6401042000 ) בע"מ1999א.וסרמן יבוא ושיווק ( ספקספק 61

נפתח 8752340 - 04 557124740 אברמוב ובניו ספקספק 29

כרטיס ספק 8752340 - 04 557124740 6401749000 אברמוב ובניו ספקספק 52

כרטיס ספק 8720506 - 04 5994884 6401766000 אגס ספקספק 44

כרטיס ספק 8415633 - 04 24441289 6401003000 אדם שלטים תעשיות גרפיות ספקספק 48

נפתח 8408635 - 04 513926030 אופיס דיזיין ספקספק 86

נפתח 6752469 - 08 512873779 אופיר כהן עבודות גינון ספקספק 9

נפתח 2511237 - 072 515733178 אליהו החברה לעזרה ראשונה בישראל בע"מ ספקספק 93

נפתח 8815000 - 04 511011975 אלמוג ציוד טכני בע"מ ספקספק 55

כרטיס ספק 8815000 - 04 511011975 6401196000 אלמוג-ציוד טכני בעמ ספקספק 53

נפתח 8400697 - 04 511716524 אלנור ציוד כיבוי אש ספקספק 16

נפתח 5031870 - 03 22700959 אלקטרוניכץ - תשתיות תקשורת , מערכות כריזה ספקספק 103

כרטיס ספק 8723163 - 04 558157558 6401884000 אלקיים פאסיפיק שווק וסחר ספקספק 71

כרטיס ספק 9729150 - 09 511220519 6401204000 אנרג'ים בעמ ספקספק 88

כרטיס ספק 9113418 - 04 514702612 6401985000 ארבל שטראוס בעמ ספקספק 95

כרטיס ספק 6667310 - 04 513969808 6402307000 ב.ה.לוי בעמ ספקספק 83

נפתח 8721143 - 04 514211143 בן יהודה שצברג שווק בע"מ ספקספק 104

כרטיס ספק 8217723 - 04 514510254 6402061000 בני משש הובלות בעמ ספקספק 78

כרטיס ספק 6424424 - 04 513883918 6402268000 בראשית שרותים ניידים בע"מ ספקספק 68

כרטיס ספק 6156700 - 03 511019630 6402063000 בש-גל ספורט בע"מ ספקספק 89

נפתח 2700163 - 072 37587581 בשן בתי שימוש ניידים ספקספק 70

נפתח 8410422 - 04 510971286 גדר וגן (מחסומים וגדרות לחץ) ספקספק 23

נפתח 6633439 - 055 39713235 גולדן מור (תאורת לד) ספקספק 11

נפתח 5761600 - 03 520042326 גטר גרופ בע"מ ספקספק 34

כרטיס ספק 9588895 - 04 513483149 6403264000 גיא ליין בעמ ספקספק 84
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סטטוסטלפוןמס' עוסקמס' כרטיסשם ספקסוג ספקמס' ספק

נפתח 8034000 - 08 50683754 גיל פרויקטים ריהוט בתי"ס ספקספק 19

נפתח 6759505 - 08 גרין פוינט פתרונות חיפוי (דשא סינטטי ומשטחי גומי)513279653 ספקספק 8

כרטיס ספק 245070 - 072 570052233 6404255000 דולב מוצרי פלסטיק אגשח בעמ ספקספק 45

נפתח 8700338 - 04 513983726 דולפין ציוד טכני ספקספק 96

נפתח 8513011 - 04 511318487 דפוס אוריאן ספקספק 25

נפתח 8407780 - 04 24337354 דפוס מורשת ספקספק 10

נפתח 8744854 - 04 310192588 דפוס שמש ספקספק 39

נפתח 8413229 - 04 520038480 הום סנטר ספקספק 30

כרטיס ספק 8413229 - 04 520038480 הום סנטר(עשה זאת בעצמך)בע"מ6405173000 ספקספק 87

כרטיס ספק 8838617 - 054 24349383 6405080000 הורייזן הובלות ו/או עזרי יחיאל ספקספק 79

נפתח 9208040 - 08 512760125 1999הלפרין ובניו מערכות בטיחות ( ספקספק 94

כרטיס ספק 8743212 - 04 513991711 6407040000 זוארץ הובלות בעמ ספקספק 77

נפתח 8644188 - 04 513462176 זרם הנביאים בע"מ ספקספק 4

כרטיס ספק 3338881 - 052 513997676 חובשים הדרכות ושרותי רפואה בע6408138000 ספקספק 62

נפתח 6562401 - 04 510573397 חשמל נצרת ספקספק 3

נפתח 9969444 - 04 513183632 טי.אר.אם ריהוט בתי"ס ספקספק 21

כרטיס ספק 7888848 - 050 38645883 6409017000 טייפון מערכות מיזוג אויר ספקספק 65

כרטיס ספק 9081156 - 04 513494765 6409107000 טרמו-סטאר בעמ ספקספק 66

כרטיס ספק 4287469 - 052 306216342 6410076000 י.ש מובינג-ולדוב יוליה ספקספק 58

נפתח 9982001 - 04 17008608 יוני מיזוג וקירור ספקספק 75

כרטיס ספק 8404384 - 04 513097055 6410248000 יונידרס-תדמית בעמ ספקספק 72

נפתח 3131755 - 052 יוסי עמר רפואה דחופה (ציוד עזרה ראשונה וכיבוי אש)516208881 ספקספק 101

נפתח 8402955 - 04 511501397 יורוסוניק ספקספק 38

כרטיס ספק 6365101 - 04 513312132 6410166000 ינאי בתי צמיחה ספקספק 80

נפתח 9613415 - 03 513566653 ל.ש.מ מתכות (ריהוט רחוב) ספקספק 98

נפתח 9345302 - 03 512711060 לגן ולטף ציוד גני ילדים ספקספק 15

נפתח 6001532 - 077 306474347 לד שופ ספקספק 26

נפתח 8494048 - 04 514744861 מ. ספרי ציוד משרדי ספקספק 35

נפתח 6919444 - 03 511133621 מ.צ.מ ציוד למחשבים ולמשרד ספקספק 102

נפתח 8784392 - 09 511222424 מ.ש.ע.ר כימיקלים חומרי ניקוי לתעשייה ספקספק 14

כרטיס ספק 8726399 - 04 511183287 6413266000 מדיה מחשבים בעמ ספקספק 49
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סטטוסטלפוןמס' עוסקמס' כרטיסשם ספקסוג ספקמס' ספק

נפתח 2150309 - 072 514425990 מדיליין - פחי אשפה, מתקני היגיינה ספקספק 17

כרטיס ספק 8726767 - 04 512425190 6413967000 ספקספק מכונות ציוד ורהוט מש2000מוצר  85

כרטיס ספק 8606038 - 08 514706019 6413270000 מורן גידור בע"מ ספקספק 99

נפתח 8402425 - 04 67601054 מיטב המיזוג ספקספק 74

נפתח 9339337 - 03 514596311 מסיב טכנולוגיות (ריהוט בתי"ס) ספקספק 12

כרטיס ספק 9924711 - 04 50769785 6413214000 מרכז הספורט נהריה ספקספק 54

נפתח 8773623 - 04 512564832 מש תעשיות דפוס משי ושלטים ספקספק 24

כרטיס ספק 8400044 - 04 511623761 6413849000 משתלת הגליל נ.ב.בעמ ספקספק 81

נפתח 9919777 - 04 26750208 נאוה אופיס ספקספק 36

נפתח 6940337 - 04 512725268 נט פארם שיווק ספקספק 42

כרטיס ספק 9576660 - 04 513562587 6414057000 ניתוב חוסן ספקספק 97

נפתח 9405665 - 08 515622389 נתיב מדיקה בע"מ ספקספק 63

כרטיס ספק 8411075 - 04 511234239 6415231000 סיטי ספורט בעמ ספקספק 90

נפתח 8764044 - 04 513997908 סיקמקס בע"מ (הדברה) ספקספק 5

נפתח 6106100 - 04 512461542 סנו פרופשיונל ספקספק 28

נפתח 9533555 - 04 512776030 עידן המיזוג ספקספק 76

כרטיס ספק 5599644 - 03 510847247 6416053000 )בעמ1980עמישי חברה לשיווק( ספקספק 91

נפתח 8723302 - 04 24734485 עמל בן חנניה ספקספק 32

כרטיס ספק 9761795 - 08 512194051 6417020000 פטוריז הצללה וקירוי בעמ ספקספק 56

נפתח 9972060 - 02 513065482 פסגות מתקני משחק ספקספק 41

נפתח 6146340 - 04 515626976 צ'יק צ'ק שירותי ניהול ואחזקת מבנים ספקספק 1

נפתח 5373431 - 03 511164204 צ.ה.ל.ש אביזרים לחדרי שירותים ספקספק 18

כרטיס ספק 8401766 - 04 513680652 6418145000 צומת צבעים ועוד בעמ ספקספק 51

נפתח 6665558 - 04 514591726 קיסר השכרת ציוד לאירועים (מחסומים) ספקספק 22

כרטיס ספק 6665558 - 04 514591726 קיסר השכרת ציוד לארועים(ת.ע.א.) בע"מ6419068000 ספקספק 64

נפתח 1700704144 515070506 קלין פרופשיונל ספקספק 31

כרטיס ספק 8403805 - 04 514551043 6419005000 קליר אד (שקיות לגללים) ספקספק 7

נפתח 6651111 - 04 515545747 קמפוס ציוד משרדי ספקספק 13

נפתח 8444452 - 04 513748624 קצב ציוד משרדי ספקספק 37

נפתח 6701111 - 04 515972768 קראנובה בע"מ (גרניט פורצלן וכלים סניטריים) ספקספק 33

נפתח 8215377 - 04 514825892 ראש חשמל חיפה והצפון בע"מ ספקספק 92
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סטטוסטלפוןמס' עוסקמס' כרטיסשם ספקסוג ספקמס' ספק

כרטיס ספק 6438903 - 04 511439176 6420034000 רמי הובלות את אייפרש בע"מ ספקספק 67

כרטיס ספק 8777799 - 04 512392978 6420215000 רשת בית התוכנה והמחשב ספקספק 50

כרטיס ספק 8215580 - 04 511020455 6417055000 ש.וש.פחטר יבוא ושווק בעמ ספקספק 82

כרטיס ספק 8563535 - 08 557641289 6421293000 שחם י.אריכא בעמ תעשיות ספקספק 73

נפתח 6521355 - 04 52843927 שטיחי דשא צפון ספקספק 59

כרטיס ספק 5387676 - 03 513919779 6421558000 שטראוס מים בעמ ספקספק 47

נפתח 9244105 - 03 512534371 שרגאי דגלים וסמלים ספקספק 27

כרטיס ספק 8826315 - 09 514838440 6421014000 שרגרף אחזקות בע"מ ספקספק 60

כרטיס ספק 1700700870 512538810 6421275000 שרותיון ספקספק 69

נפתח 9308811 - 03 512848987 תעשיות זיטמן איכות הסביבה בע"מ (אשפתונים) ספקספק 100

כרטיס ספק 8919560 - 09 514027465 6422099000 תעשיות רק לספורט בעמ ספקספק 57
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