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שם החברה

עיסוק

כתובת
צבי הנחל  15קומת
גג
גשר העץ 15
ת.ד12113 .

טלפון

פקס

כתובת מייל

077-5060864

077-2005866

2artsee@gmail.com

04-6247330

04-6247331

office@adslaminar.com

03-6827070

03-9828382
04-6182020
09-8821088

info@bti-2xl.com

officeng@orbitfr.co.il
vivianb@orbitfr.co.il
simply-wood@simplywood.co.il

פתרונות בדפוס ARTSEE

פתרונות בדפוס

 ADS LAMINARחברת איי.די.אס
למינאר

יצור חדרים נקיים

Big Pack

מחסן יבואן תיקים

החריש  -22קומה 2

מפעל מתכות איכות

צבי הנחל 11

04-6182000

מתקנים לבקרת איכות
אנטנות לתקשורת
לווינית

גשר העץ 1

0747130130

04-6247375

 SIMPLY WOODסימפלי ווד בע"מ

חנות רהיטים

צבי הנחל - 21
החריש 13

04-6227732

04-6227736

 - T Max Tshirtsהדפסת חולצות
טימקס

הדפסת חולצות

צבי הנחל 5

04-8666010

 T.P.Yט.פ.י פל ים

שיווק והפצה של מוצרי
השקיה וצנרת

הקטיף 11

09-8304600

 TCMהנדסה בע"מ

 BTI/2XLבי.טי.אי מרכז מתכות איכות
בע"מ

ORBiT FR

א.ח.מ הנדסה אזרחית ומדידות
א.נ נתניה
א.נ .קפלן הנדסה ופרויקטים בע"מ

sales@tmax.co.il

הנדסה

צבי הנחל  19קומה
2

04-8880200

04-6308186

info@tcm-eng.co.il

משרד מהנדסים
ומודדים

צבי הנחל  -2בית
אולניק קומה 1

077-3651800

077-3651822

office@ahm-eng.co.il

הסעות

גשר העץ 23

04-6227222

04-6222905

הנדסה ופרויקטים

גשר העץ 28

04-6268000

office@ankaplan.com
1
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איגוד ספורט

נחל אלכסנדר - 6
מרכז ארגמן

04-8806609

04-8803474

info@asa.org.il

מוסך

בית הראשונים 18

04-624-7878

046345663

azauto@umi4u.co.il

יבוא ושיווק מוצרי נוי

נחל אלכסנדר 3

04-6333434

04-6214290

info@astitanum.com

בית אריזה לשילוח
פרחים

גשר העץ 27
ת.ד 85 .חדרה

04-6126000

04-6335370

marketing@aviv-flower.co.il

קיטרינג

המזח  - 2גשר העץ
2

04-6222480
050-9898181

046222490

contact@avsha.co.il

מתחם אירועים

המסיק 6

1-700-5555-37
052-9709732 /

04-6229991

INFO@ODEON.CO.IL

בעלים של בית צבי
הנחל 1

רח' הסיבים  9ק.
מטלון פ"ת 49170

03-9248121

03-9248161

בעלים של בית אולניק
צבי הנחל 2

צבי הנחל 2

076-8600700

משרדי החברה

צבי הנחל  -2קומה
ב'

076-8600700

מכונות לתעשייה

בית הראשונים 22

052-2520038

אספקת חומרי בנייה

גשר העץ 7

04-6221166

04-6221167

משרדים

בית הראשונים 7

09-8341306

09-8614384

אינטרטול  INTERTOOLמכונות
לעיבוד שבבי

מכונות לעיבוד שבבי

המסיק ( 8ת.ד385 .
בית יצחק )42920

04-6227801

04-6343297
09-8339925

אירופלם -עין פקוחה בע"מ

מערכות לכיבוי אש

גשר העץ 27

04-6208352

046209898

א.ס.א איגוד ספורט אקדמי
א.צ .אוטומטיק בע"מ – מוסך UMI
א.ש .טיטניום בע"מ

אביב בית אריזה לפרחים
אבשה קייטרינג
אודאון מרכז אירועים וכנסים -אומנות
השף בע"מ
אודר צפון להנדסה ובניין בע"מ
אולניק סנטר
אולניק עבודות עפר
אומנות המכונה
אחים פרישמן בע"מ
איגוד ערים השרון הצפוני ותברואה

077-4447883

olenik@olenik.co.il
gilad@mgh.co.il
mailto:info@frishmangroup.co.il

tools@intertool.co.il
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אלה בית קפה פטיסרי
אלכסנדר אירועים -מתחתנים בעמק
בע"מ
אלכסנדר מבשלת בירה אביר הבר
בע"מ
אמץ אולמיניום בע"מ
אפי פטאל נגרות מעץ מלא
אצל כיוף מהנחל
אקספרס טכנולוגיות בע"מ
אקרמן הדפסות ופוטו אנודייז
ארביב קהת -קבוצת אגדים
אריזוטיב שירותי אריזה בע"מ
באירס גביעים בע"מ
בוריס טורס בע"מ
בלקוני אלומיניום  O.S.I.Zר.ד.י בע"מ

בנדא מגנטיק בע"מ

בית קפה

נחל אלכסנדר - 6
מרכז ארגמן

04-654-6155

אין

catering.ella@gmail.com

גן אירועים

המסיק 2

073-264-95-68

09-8332277

info@Alexander-events.co.il

מפעל לייצור בירה

צבי הנחל 19

074-7034094

04-6322007

info@alexander-beer.co.il

מפעל אלומיניום

צבי הנחל ( 3אצל
ח.ג.י)

04-6258007

04-6258102

tzvi@amatz-al.com

נגרייה

גשר העץ 5

0527537532

046228891

מסעדה דרוזית

החריש 20

054-7518619
052-6553338

04-6791015

monef.k1@gmail.com

רשתות תקשורת
ושירותי מחשוב

המסיק 4

1700506064

046283403

info@xprsit.net

הדפסות פוטואנודייז

צבי הנחל -19
החריש 14

04-822-2088

09-8624683
04-8222188

ori@ackerman-printing.com

ניהול פרויקטים

גשר העץ 23

מחסן שרותי אריזה

המסיק  -8הכניסה
מרחוב החריש

048730366

09-8624683
04-8222188

arizotiv@bezeqint.net

יבוא גביעים

צבי הנחל 19

04-8886881

04-9811810

sales@baires.co.il

חברת הסעות

גשר העץ 23

04-6228877

04-6228878

אלומיניום

צבי הנחל 5

04-6247120

מרכז לוגיסטי -יבוא
מוצרי אלקטרוניקה

התלם 1

04-6303022

09-8644610
073-2660610
0732-660-640

lab@benda.co.il
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בראף  -קייטרינג בשרי כשר (קסילט
ישראל בע"מ)

קייטרינג

גשר העץ 8

04-6222930

ברגמן תעשיות בע"מ> בר מגן

מזון וציוד לבעלי חיים

צבי הנחל 14

09-7603020

09-7603022

ברגר הובלות ושירותים בע"מ

משרד הובלות

גשר העץ 27

050-729-1285

04-6346427

ג'ון דיר -מפרם סוכנויות ()1999
בע”מ

מוסך

בית הראשונים 22

04-6059000

04-6059001

גזפרו ליסינג – ליסינג ופתרונות
מימון גמישים

ליסינג מימוני לחברות
קטנות ובינוניות,
תדלוק בגז

גשר העץ 10

1700-700-235

04-6212412

גיא איל ציוד לאירועים

ציוד לאירועים

החריש ( 9דואר:
ת.ד 15.כפר ויתקין
)40200

09-8665168

09-8664498

גלמר עיצוב בעץ -חנות ומחסן עודפים
Outlet

חנות רהיטים

צבי הנחל 19

04-6324884

046324885

גלריה דור

ריהוט עתיק

צבי הנחל  - 7קומה
( 2בתוך הגלריה)

052-4500045

גלריה לאמנות About & Art

גלריה לאמנות

צבי הנחל  -7קומה 2

04-827-1428

li14@leemore.co.il

גלריית זוזו ZUZU

גלריה לאמנות

גשר העץ 46

054-4278951

info@zuzugallery.com

מפעל אלומיניום

צבי הנחל 24

04-6224334

04-6224339

משרד דואר

החריש 20

04-6440302

04-6440303

נגרייה

בית הראשונים 22

054-535-0639

דבי דוד בע"מ עבודות אלומיניום
דואר

דוקטור עץ נגרות מדויקת

info@bar-magen.com

ayal@guyayal.co.il

info@debi-david.co.il

eric@dr-etz.co.il
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דקוליין בע"מ -טיח צבעוני
דקלבאום קונדיטוריה -פוד קומפאני
דרך הקרקס
האנגר  09מתחם אירועים
האקדמיה לבשר
הדב הלבן  -פארק חוויה בגובה
הדסטארט Headstart
הוד חפר  -הנהלה ראשית
הוד חפר  -מפעל "קורניש חן"
הורייזן ספנות בע"מ HORIZON

מפעל טיח וצבע

התלם 3

1-700-700-986

קונדיטוריה

בית הראשונים 22

04-6895281

מתחם חוג קרקס

המסיק  -8בית
סקימולטור

050-9462000

מתחם אירועים

בית הראשונים 7

052-6113345

בשר

בית הראשונים 19

מתחם פעילות לילדים

צבי הנחל 21

סטארטאפ

צבי הנחל  2קומה א'

משרדים

החריש 4

04-634-9802

מפעל לייצור בשר

בית הראשונים 1

04-634-9802

04-6896078

09-8788640
04-6276226

DECOLINE@INTER.NET.IL
yoav@deckelbaum.co.il
movetocircus@gmail.com

04-6249558

adi@wbear.co.il

שילוח בינ"ל

צבי הנחל 5

04-8758608

074-7018847

amit@hzn-logistics.com

המצבעות המאוחדות נתניה

פתרונות טכנולוגיים
בצביעה

צבי הנחל 3

1700-555-010

04-6103311

mmn@bezeqint.net

הפנינג טויס חנות צעצועים

חנות צעצועים

המזח 9

04-6341706

046341018

רכיבים אלקטרונים

גשר העץ 3

04-6225413

אולם אירועים

התלם  - 1פינת
החריש 15

052-9120708

0539556844

זוהרון -חנות כלי עבודה

חנות כלי עבודה

צבי הנחל 5

0737429966

0722765753

ח.ג.י שיווק מוצרי חשמל

שיווק מוצרי חשמל

צבי הנחל 3-5

04-6220235

04-6249501

הרמטרון בע"מ רכיבי אלקטרוניקה
ווין  WINאירועים

crm@hermetron.com
Info@winevents.co.il

admin@chagi.co.il
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ח.מ .בסידן

מחסן אופניים

המזח 6

09-8828529

ארכיון ומשרדים

גשר העץ 11

073-7131390

חדר בריחה אסון במצולות -אלופי
הקווסט

חדר בריחה

צבי הנחל 5

054-5814919

questchampion@gmail.com

חדר בריחה קופהקבאנה  -סגורו

חדר בריחה

בית הראשונים 22

04-6144375

seguro.run@gmail.com

חקלאים חופשיים

משרד

גשר העץ 27

04-6342808

חרושת עץ  -עבודות עץ לפי הזמנה

נגרייה

החריש 7

,050-2599130
04-6228077

טיב טעם -ישרקו שיווק מותגי מזון
בינלאומיים בע"מ

חב' מי עוז בע"מ

טיב טעם  -מעדניית המפעל
טיב טעם משרדי הנהלה
טיימפיס בע"מ
טירן עבודות אלומיניום בע"מ
טכומטר -מכון ספידומטרים וטכוגרף
טלדר יעוץ ובקרה בע"מ
טעם וצבע קייטרינג
י.ג.ל-שרותי מים בע"מ

sales@becidan.co.il
04-6345782

woodind.ami@gmail.com

מפעל ומחסן טיב טעם

המזח 5

04-6179000

04-6179051

info@tivtaam.co.il

חנות המפעל

המזח 7

04-6179000

04-6179401

mifal3mgr@tivtaam.co.il

משרדים

צבי הנחל  - 1בית
אודר צפון

04-6179000

04-6179051

info@tivtaam.co.il

רסטורציה שעונים

צבי הנחל 5

04-6249497

info@dialrefinish.net

אלומיניום

צבי הנחל 5

04-6344044

04-6344044

tiran3@013.net.il

כיול ותיקון טכוגרפים
ושעוני רכב

גשר העץ 20

04-8247760

04-8247761

ezzat-a@hotmail.com

יעוץ ובקרה

נחל אלכסנדר - 6
מרכז ארגמן

0775080467/9

077-5080468

vered@taldar-ltd.co.il

קייטרינג

גשר העץ 3

04-6220365

04-6247677

taam@taam-vatzeva.co.il

משרדים וחנות לבריכות
שחיה

צבי הנחל 6

046222111

info@yagel.co.il
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י.ד .מזון גלובוס שיווק מזון בע"מ
יומנגס בע"מ
יוניק דזיינס בע"מ

שיווק מזון (מחסן)

החריש 7

04-6343173

משרדים

נחל אלכסנדר - 6
מרכז ארגמן

09-8943656

נגרייה

החריש 20

046227572

046227572

uniqued555@gmail.com

משרדים

גשר העץ 34

04-6221304

04-6221303

maya@yam-jewellers.com

ימיני אברהם חברה להובלות בע"מ

מוסך

גשר העץ 20

04-6366662

04-6301130

ayemini@netvision.net.il

יקבי רקנאטי

יקב

גשר העץ 16

04-6222288

04-6228828

info@recanati-winery.com

ירדן טרקטורים -חלקי חילוף
לטרקטורים

משרדים ומחסן
טרקטורים

גשר העץ 32

04-6330660

04-6332679

yardenfs@bezeqint.net

כימוקריט בע"מ  -רדימיקס

בטון

גשר העץ 27

04-6222000

04-6222071

החריש  -22קומה 2

046365557

046365558

ים – מיכל ויובל בע"מ

כינרתי נגרות
לומי גבינות
ליאת אלקטרוניקה בע"מ רכיבים
אלקטרוניים

נגריה לפרויקטים
פרטיים
גבינות שקדים

בית הראשונים 22

;office@kinarti.co.il

משרדים

צבי הנחל 15

04-6341848

04-6902791

ליטוגרופ מקבוצת קיש קרור

מרכבים להובלה יבשה

בית הראשונים 24

04 - 6155330

04-6661918

LITO@LITOGROUP.COM

מ.נ.מערכות לתחבורה בע"מ

מרכבים ,מחסן לוגיסטי
ציוד

המזח 10

04-6220111

04-6220808

info@mnsys.co.il

מ.נ.מערכות לתחבורה בע"מ

משרדים

בית הראשונים 4

04-6220111

04-6220808

info@mnsys.co.il

משרדים ומוסך
לאוטובוסים

גשר העץ 23

מסעדת אוכל ביתי

צבי הנחל  2קומת
קרקע

מאיר -חברה למכוניות ומשאיות בע"מ
חדרה
מאמא טוני בעמק -מסעדה

054-6335750
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מולטיואק בי.פי.אס בע"מ

משרד

גשר העץ 27

04-6344681

מוסך (לשעבר עזור)

מוסך

גשר העץ 10

04-6222347

מוסך  24פלוס
מחלבות השומרון בע"מ -גבינות
השומרון
מטבחי שלישמן

04-6344678

מוסך

החריש 20

04-624-7717

04-6249764

garage24@bezeqint.net

מרלו"ג גבינות

החריש 18

04-6222866

04-6222771

sdairy@netvision.net

נגרייה

גשר העץ 5

04-6221137

yaniv1866@walla.com

מיננה

חנות מפעל ומשרדים-
מוצרי תינוקות

המסיק 4

09-9549979

09-9501702

cs@minene.net

מיסטר ספרינקלר

יצור ושיווק ספרינקלרים

גשר העץ 40

04-6220022

04-6220033

moti@mrsprinkleril.com

מכללת עמק חפר

לימוד מקצועות הבניין

צבי הנחל  2קומה א'

04-877-9404

מנדלברג בע"מ (יואב דננברג)

emekhefercollege@gmail.com

מוצרי קישוט לאפיה

צבי הנחל 15

04-8343440

04-8521515

office@mendelberg.com

משרדים ,מנהלת
הפארק

צבי הנחל  -2בית
אולניק קומה 2

04-6222583

04-6344961

sigalm@hefer.org.il

מעבדות

גשר העץ 5

04-9544276

משה מנשה

כיסויים לרכב

המסיק 8

נגריית אלון דודו

סטודיו ותצוגה

גשר העץ 5

0773227324

נגריית יניב הנגר

נגרייה

גשר העץ 6

052-6066939
054-4330609

ניסקו טלמטיקס

ייצור מדי מים

המסיק 4

מנהלת העסקים עמק חפר
מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ

alondodo@gmail.com

04-6054441

yaniv515141@gmail.com
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נעלי הקיבוצים

חנות

סולומון

גשר העץ 20

04-6346669

04-6346668

בית הראשונים 22

סיגמא בע"מ

מחסן לשיווק מכונות
ניקוי

צבי הנחל  - 1בית
אודר צפון

04-6228688

סיירוס  -מתחם אירועים

מסיבות לבת/ן מצווה

המסיק 8

04-6355565

04-6228668

info@sigmaisl.com

סינגלמאניה

חנות אופניים

החריש 7

054-881-1132

054-881-1132

sharonnaor10@walla.com

סיקסק רשתות ומחשבים

חנות מחשבים

צבי הנחל  - 1בית
אודר צפון

04-6248299

04-6248299

info@sik-sak.co.il

סנו מפעלי ברונוס בע"מ-קוסמופארם

ייצור קוסמטיקה

המזח 1

04-6106100

04-6342563

sanopro@sanopro.co.il

בית בישום

גשר העץ 42

09-8999981

09-8911944

spring@myspring.co.il

מתחם סימולציה לסקי

המסיק 8

04-6222055

04-6222086

info@skimulator.co.il

קבלני בניין

צבי הנחל 2

09-8743169

בניין

גשר העץ 8

עורכי דין  -משפט אזרחי

בית הראשונים 4

054-6353992

בית מלאכה למסגור
אמנותי

צבי הנחל  7קומה 2

050-6690547

פנצ'ריה

גשר העץ 26

09-8986666

09-8948718

עמיר שיווק חקלאי עמק חפר

חנות ציוד חקלאי

בית הראשונים 9

04-6120202

04-6322255

ערבה אבנר טיולים והסעות

חברת הסעות

גשר העץ 23

ספרינג אוירה וריח בע"מ
סקימולטור בע"מ
ע.ז .עומר הבונים בע"מ
עבמ
עו"ד אבי קליר
עין טובה מסגור תמונות
עמיאל -פנצ'ריה עמק חפר

omarz@zahav.net.il

AR_ON@bezeqint.net
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פ-רובוטיקס
פאר אלי אריזות פלסטיק בע"מ
פדקו ישראל בע"מ

פיתוח רובוט לפרדס

גשר העץ 12-13

מפעל ייצור שקיות ניילון

צבי הנחל 16

עיבוד וייצור שבבי

בית הראשונים 15

04-6222166

04-6222966

04-6222966

04-6679980

info@fedco.co.il

פוקוס גלשנים

מחסן

גשר העץ 17

073-7959593

tal@focussup.com

פוקוס גלשנים

חנות גלשנים

נחל אלכסנדר - 6
מרכז ארגמן

073-7959593

tal@focussup.com

פורטופינו בית הקלייה

מפעל לקליית קפה

צבי הנחל 19

04-6225263

04-6225262

פישר אדריכלים בע"מ

משרד אדריכלים

החריש 18

09-8619260

09-8619260

יבואן וחנות מפעל מוצרי
אופנה וספורט

החריש 24

0732-505050

0732-505051

פסגות  -הנדסה ,קרור ומערכות מיזוג
אויר בע"מ

משרדים

החריש 7

04-6344343

04-6344333

פרביטל  FERVITALעבודות שיש ואבן

מפעל ותצוגת אבן

072-3926622

04-6248745

פלג ניל בע"מ -קבוצת בן דרור

פרומדיקו

חברת שירותי שרשרת
ההפצה

המסיק  , 3בית
הראשונים 11-13
בית הראשונים
12,14

פרונת תעשיות בע"מ

חיתוך ועיבוד חומרים
גמישים

צבי הנחל 18

04-6286888

04-6286890

פריגור וכמיקלים בע"מ

ייצור קוסמטיקה

גשר העץ 36

04-622-7884

04-6227666

פרנס מוטור אויל בע"מ

ייצור שמנים

התלם 4

1700-701-767

04-6188024

info@speedo.co.il

sales@pronatindustries.com

info@demri1.com
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צ.ל.ע Machine
צעד קדימה
קאן  KANאירועים (א.ד.י.דן בע"מ )
קבוצת ניאופרם (ישראל): 1996
>פרומדיקו
>ניאופרם קיור
>ג'נמדיקס
קרן מוסכים ענת אור אשכנזי
רו"ח סימאת קעדאן
רוזן חן תעשיות פח בע"מ

ציוד לעבודות עפר

גשר העץ 46

04-6225591

04-6225579

טיולים -הדרכה והפקה

גשר העץ 23

04-6341001

04-6247114

מועדון אירועים

צבי הנחל 1

050-6000959

מרכז לוגיסטי תרופות

בית הראשונים 8,10

1800306868

מוסך ומשרדים

החריש 17

04-9127790

kanbarevent@gmail.com

ראיית חשבון ,הנה"ח,
ייעוץ פנסיוני וביקורת

נחל אלכסנדר - 6
מרכז ארגמן

048278149

048698976

simat.kadan@gmail.com

אלומיניום

החריש 7

1700700933

046306015

henrozan@walla.com

מרכז תעסוקתי
למתמודדים עם קשיים
נפשיים

גשר העץ 30

04-6344186

04-6344187

פחחות רכב

גשר העץ 26

04-6336948

04-6335510

רפאל תערובות בע"מ

ייצור תערובות

המסיק 15

04-7706450

04-7706444

ש.ה .גורן S.H.GOREN

פתרונות מערכות כיבוי
אש

גשר העץ 38

09-8669686

04-6471180

ש.ה.ר צאיג דפוס פלוס בע"מ -בעלי
המבנה

בעלי בניין משרדים

גשר העץ 17

ש.מ .יוניברס אלקטרוניקס בע"מ

ייצור ושיווק מוצרים
בתחום החשמל
והתאורה

צבי הנחל 15

רעות בעמק מרכז תעסוקתי
רענן מליחי פחחות וצבע

info@cla.co.il

04-6342656

reutbemek@gmail.com

info@shgoren.co.il

04-6342663
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שבתאי בע"מ

משרדים

גשר העץ 19

*4560

שופרסל דיל

סופרמרקט

המזח 11

04-6247773

שיף את ריבובסקי/ביופט בע"מ

מחסן

צבי הנחל 17

1800-60-2030

שיף את ריבובסקי/ביופט בע"מ
BIOPET

מחסן אוכל לבעלי חיים

החריש 10-12

1-800-60-2030

מסעדה

נחל אלכסנדר - 6
מרכז ארגמן

04-601-8819

שיפודי אחמד סעיד
שמים וארץ גן אירועים וכנסים -ברכת
העמק בע"מ

https://shabtaipizza.co.il/

מתחם אירועים

בית הראשונים 32
פינת רח' הבציר

073-2649586

09-8333933

info@skyearth.co.il

שער כימיקלים

חברת שיווק והפצה של
כימיקלים

בית הראשונים 16

04-6222522

04-6222577

info@shaar.co.il

שפיר הנדסה

מפעל בטון

המסיק 10

03-9169950

03-9169500

Office@Shapir.Co.Il

שפר אלומיניום

אלומיניום

המזח 2

098992222

חנות ומחסן ביגוד

החריש 8

04-643-2000

תחנת דלק "דלק" :חנות שירות מנטה

תחנת דלק וחנות שירות

צבי הנחל 2

04-6070712

תחנת דלק "טן"
תחנת דלק "סונול" :חנות שירות
sogood

תחנת דלק וחנות שירות

המזח 9
נחל אלכסנדר - 6
מרכז ארגמן
בית הראשונים ,26
30 ,28

04-6249466

תגוס הלבשה בע"מ

תשלובת קירשנבאום בע"מ

תחנת דלק וחנות שירות
מפעל בדים ותעשיות
בטנה ,בדים בסיטונות

09 - 6343072

t@tagos.co.il

054-9733787
04-6342179
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