
 
 

 
 

 רשימת ממליצים
 

 3513661-052               רועי מורג   שופרסל לקוחות:
 052-5616060   אסא   שטיבל  
 053-7211227  אבי פורת  דוידוביץמאפית   
 052-8834185               איתן שפר   מילואות  
 054-6836329               חן כרמלי   מילובר  
 052-8834185               איתן שפר   מילוקור  
 050-6353394            אורי קלנטר   משהב  
                054-5629211גיטר                 דני   ורדים יזמות השקעות         
 050-9989226             זיו טולומק  קיבוץ גשר הזיו  
  054-6626829  זאב גולדברג  עירית כרמיאל  
 054-6866678             דן זילברמן   קשת  
 052-4296711               דרור ציון  מ.מ.כפר ורדים  

 050-5335521  אריה דהן   - תפן יזמות
 054-2322544  אורן הרפז -קוליברי ספינדלס

 6627898-405רם בר גיל                -  מטליקון
 4488-345-052   מוזיקנסקי      דוד  -עמיגור ניהול נכסים

    052-3801014   כהן רותי -הסוכנות היהודית
 3512072-057  אשר מיקלי - עריית טבריה

  מועצה אזורית
 052-3246111 יפתח אורן - עמק יזראל

 בית אבות סיעודי עמיגור 054-5632090    ניקולא )מהנדס( - עיריית ק. ים
 052-2978245 אריק מויאל -אשכול גליל מערבי

 050-6519278 שבתאי שמחי - עיריית בית שאן
 04-6507761  יוסי דנן -עיריית מגדל העמק

 054-4341323 זאב דוידוביץ  - מאפיית דוידוביץ
 פרויקטים עמיגור 050-6361004 מיכל שילוח - קרן היסוד

   מלכה -אורט מגדל העמק
     6717199-052ענבר זלינגר            -  שופרסל 

 מתנ"ס מגדל העמק 5465920-054 אילנה פורת - אדריכלית :אדריכלים
 כפר ילדים עפולה 052-8879009 ויקטור ברקאי - - יכלאדר

 מטליקון 050-5379718 דודו זרחי - דודו זרחי
 050-5512460  ענת פיק -  ענת פיק

 ביה"ס יפעת 045-8371190 דינה/קוריאל - אמר קוריאל
 054-4758039  מירון   מירון לוי

 052-3683551                   מיכאל  מיכאל ששון
 04-9972642                    נאווה  כהןנאוה 

 055-2326999            מאיה אסף  אסף סגל 
 054-2443020                    נפתלי  נפתלי רונן

 054-8088290                   יהודה  יהודה פרחי
 054-4344026          מיטל טורקו  יעד אדריכלים

 052-7302667        דבי                   דבי יעבץ
 050-8774875  גבי  אשר וגבי זגורי

  050-4246897גבי מגן                     יובתים
 052-8746002  יורם  יורם אגמון

 054-4924005  דנה רצון אדריכלות דנה רצון
 054-6373530  מירב  אוג' אדריכלים

   050-7773545אורבך הלוי אדריכלים        אורי הלוי              
 052-2667121יורי פוצינסקי                      יורי                        

 050-5277882  אמיר  מילר בלום

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B972546627898&hl=iw&authuser=0
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B972523454488&hl=iw&authuser=0
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B972526717199&hl=iw&authuser=0


 
 

 
 

 8342974-04     אדוארד -  אדוארד :מיזוג אוויר
 057-3487313  חיים כץ -                  ש.עגנון

 052-3633544  דימה - א.א. מהנדסים
 052-2660625 אסמה פרח - אוסמה פרח

 
 5278862-050  עודד   קונסטרוקציה:

 054-4587277 אלי רוטברט - רוטברט ניסים
 מתנ"ס מגדל העמק 050-9211119  דוד בלנק - תכן מבנים

 ביה"ס יפעת 050-5285913 גדעון זולקוב - גדעון זולקוב
 סיעודית ק.ים 052-8957919 רוני רביץ - רוני רביץ

 050-5293063 אבן צורדוד  -  אבן צור
 

 4433872-052 איציק יזרעאלי - יאיר שנבל :חשמל
 04-8375326 ראובן חיא - ראובן חיא

 
 2013100-050  איקה -   פלרז : ספקים

 052-2611006  שמעון -  מלאמ
 050-5246491  חיים - גדרות אורלי

 054-2555250  שומי - אקרישטן
 054-6789194  ווליד -  וולפמן

 054-2333794  יגל -   זמירחד 
 052-3964824  יגאל גור -  מז"מ

 054-9909347  יורם - נגב קרמיקה
 054-6737606  תומר -  תמבור
 052-2578777  שי -  ביטום

 0508341031  ניר  רדימיקס

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B972508341031&hl=iw&authuser=0

