חברה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
החברה הכלכלית לפיתוח אום אל פחם בע"מ
עירייה
מרכז תרבות באופקים ע"ש ס .רובין בע"מ
עירייה
אופקים חדשים-החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ
פנאי תרבות וספורט אור יהודה MY-
החברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה
איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה)
עירייה
א.ב .מנהלת אזורי תעסוקה אור עקיבא בע"מ
עירייה
עמותת יפתח -היחידה לפתוח כלכלי
החברה הכלכלית אורנית בע"מ
מועצה מקומית
אזור  2000החברה לפתוח אזור ( )1992בע"מ
מועצה מקומית
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ
עירייה
תאגיד תיירות אילת
מועצה מקומית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה מקומית
עירייה
החברה הכלכלית אלפי מנשה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
חברה כלכלית לפיתוח אפרת בע"מ
מועצה מקומית
גוונים -החברה העירונית
החברה הכלכלית לאריאל בע''מ
החברה העירונית אריאל-לתרבות ,חברה ,חינוך ,רווחה ,ספורט ואומנויות בע"מ
יובלים בשומרון  - 2003תאגיד המים והביוב האזורי
עירייה
החברה העירונית לתרבות ספורט ומרכזים קהילתיים בע"מ
המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות
חברה כלכלית לפיתוח אשדוד בע''מ
חופית  -החברה לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ
יובלים אשדוד  -תאגיד המים והביוב בע"מ
עירייה
עמותת הספורט העירונית אשדוד
החברה הכלכלית לפיתוח אשכול בע''מ
העמותה לקידום התיירות בחבל הבשור שיקמה
מועצה אזורית
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
החברה העירונית לתרבות נוער ספורט ונופש אשקלון

מרכזיה
02-6302700
04-9568805
09-8915009

טלפון
02-5332890/102

פקס
02-5332894
04-9568838
09-8997315
04-6313504
04-6314534
048-9960748
08-9960270
08-6331733

733388221
03-6314725

733388221
03-6314761
03-5334385
04-6264353
04-6108804

03-9360465

03-9360204
03-9360204
03-5501203
03-5594066
08-6315454
08-6367158
08-6375729
04-6550906
04-6519988
08-6796128
04-6388933

רות 0547705335
04-6317740
04-8285689
08-9926604

04-6119003
08-9926605
08-9928578
08-9928561
37353535

08-9928538

03-6314725
03-5388106

04-6264360
04-6108802
04-626-6636
03-9360465
03-9360465

03-5599602
03-6534513
08-6315353
08-6367380
08-6340253
04-6554196
04-6518855
08-6796120
04-6388561
04-6366063
03-9078102
09-7925111
09-7925686
03-9151222
041-9866594
02-9939374
02-9939310
03-9083365
03-9068836
02-6297922

08-9570317
04-6554339

04-6388155

09-9538204

02-9939395
03-9061899
03-9068833
03-9365661

03-9061601
08-8545075
08-9568200
08-8625000
08-8545464
08-8545481
08-8628902
08-8545003
08-8545082

03-9078153
09-7925262
09-7925262
03-9363103
04-9869192
02-9938384
02-9932235
03-9083370
03-9068834
02-6243144
03-9068675
03-9061844
08-8545096
08-9568013
08-8655723
08-8545465
08-8677793
08-8545026

08-8659808
08-9929101
072--2510271
08-9929102
08-6707101
08-6755537

08-9929111
08-6707100
08-6755543
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08-9982638
08-6802818
08-9982638
08-6744514
08-6755572

רח'/ת.ד
ת.ד 40042 .מבשרת ציון
ת.ד 16 .אבו סנאן
המייסדים
בניין העירייה ת.ד 1090 .אום אל פחם
דרך בית וגן
רח' הרצל  1אופקים
ת.ד531 .
שדרות אליהו סעדון
שדרות אליהו סעדון 122
ת.ד437 .
אליהו סעדון
בלפור
רוטשילד
התאנה  ,4אור עקיבא
אורנית
אורנית
יצחק שדה  18אזור 58010
יצחק שדה
פארק אמת"ל  ,2ת.ד1582 .
דרך פעמי השרון  ,כיכר העוגן 6
ד.נ .כפר איכסאל
כפר עוזייר
שדרות שזר
עמיקם
ניסים גאון
הגלבוע
הגלבוע
ד.נ .אפרים
ת.ד172 .
ת.ד 6668 .אפרת 904
ת.ד1022 .
העצמאות
משאול
שבטי ישראל
המלאכה
הבנים
דרך ארץ
חיים משה שפירא
הבנים
יאיר שטרן
הגדוד העברי
הגדוד העברי
ד.נ .נגב
ד.נ .חוף אשקלון
ד.נ .הנגב
בת גלים
בן גוריון

חברה
היכל התרבות אשקלון
מי אשקלון תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ
עירייה
עירייה
עירייה
מועצה מקומית
עמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה
עמותת ספורט מיסודה של מ.א אזורית באר טוביה לתושביה
העמותה לפנאי וקהילה  -מתנס באר יעקב
מועצה מקומית
בית יציב
החברה כלכלית לפיתוח באר שבע בע''מ
הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול באר שבע
הרשות לפיתוח הנגב
כיוונים  -החברה לתרבות הפנאי באר-שבע בע"מ
מועצה אזורית נווה מדבר
מי שבע  -תאגיד ביוב ומים לבאר שבע
עירייה
עמותת הסימפונייטה הישראלית באר שבע
חברת-יעדים חברה עירונית לפיתוח עיסקי ב"ש
מועצה אזורית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
המרכז הקהילתי בית אל
מועצה מקומית
החברה לפיתוח בית אריה בע''מ
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
המרכז לפיתוח ההון האנושי
החברה הכלכלית לפיתוח בית שאן
עירייה
החברה העירונית לפיתוח בית שמש
עירייה
רשת מרכזים קהילתיים בית שמש
חברה כלכלית לפיתוח ביתר עילית בע''מ
עירייה
החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ
עירייה
מועצה מקומית
מועצה אזורית
ייזום ופיתוח
החברה הכלכלית דודאים  -המרכז לשימור הסביבה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
החברה הכלכלית ערבות הירדן ( )1987בע"מ
הקרן לפיתוח בקעת הירדן
מועצה אזורית

מרכזיה
86718777
08-6792380
04-6286502
04-6286502
08-8509800
08-8509800
08-8509800
08-9282158
08-9785401
08-6206300
08-6273162

טלפון

פקס

רח'/ת.ד

86793000
86792380

86783005
08-6792508
04-6382510
077-5558290
08-8509704
08-8509704
08-8509704
08-9281796
08-9200170
08-6281523
08-6273162

אבן עזרא
רחוב הגבורה  7אשקלון
ישוב
באקה אל גרבייה ת.ד 191
דאר באר טוביה
דאר באר טוביה
דאר באר טוביה
הרב עוזיאל
זבוטינסקי
העצמאות
גרשון

86233176
08-6290059

יצחק רגר
ההסתדרות

08-9524401
08-6274874
08-6266421

העצמאות
מנחם בגין
שדרות רגר
בן צבי
ת.ד 1072 .עפולה
כפר בועיינה-נוג'ידאת
רמת-הגולן
ת.ד410 .
בית אל ב 9005
ד.נ .מזרח בנימין
נחל ליטאני
ד.נ מודיעין
ת.ד 751 .בית ג'ן
מנחם בגין
נהלל ת.ד81 .

08-8509706
08-8509700

08-6277444
08-6280837
08-6278787
86705105
08-6290029

86239905
08-6202550

08-9524401
08-6463890
08-6266422
08-6230503
04-6295829

04-6424555
04-6730522
04-6981478
04-9058904
02-9706600
02-9700503
89127005
08-9127001
04-9802220
03-6902104
04-6416105
04-6482279

02-9706600
08-9127000/234

04-6421556
04-6730301
04-6982060
04-9869849
02-9709560
02-9978186
08--9297649
08-9127020
04-9802240
03-9604048
04-6415526
04-6060301

46480433
04-6489409/10
02-5951554\5\6
02-9909803/2
02-6333748
02-5888173

02-5888111
02-5888100

03-5771710
5776548

03-5776542
08-8595101
08-9915811

08-9915851
08-9915851
04-6186403
04-6257701
04-9832403
04-9129505

049582692/3/4
02-9946658
02-9946617

02-9946666
02-9946666
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04-6480616
02-9909782
02-9909960
02-9991254
02-5807352
02-5888123
03-5771711
03-5795796
08-8592947
08-9915831
08-6257950
04-6288253
04-6257702
04-9531398
04-9888522
02-9943611
02-94400301
02-9943416

רחוב ההסתדרות 1
ת.ד5 .
מרכז מסחרי
יצחק רבין
רבי עקיבא
רבי עקיבא
רבי עקיבא
בני ברק ת.ד 2
הכהנים
צומת בית קמה
צומת קמה
צומת קמה
קרן היסוד
ת.ד 500 .כפר ברטעה
ראשי 29
כפר בענה ת.ד513 .
ד.נ .ערבות הירדן
ד.נ .ערבות הירדן
ד.נ .ערבות הירדן

חברה
מועצה אזורית
החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים בע''מ
חברת חוף בת ים ליזמות ולפיתוח בע"מ
מי בת ים
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מתנס גבעת זאב
מתנס גבעת שמואל
עירייה
העמותה לקידום הספורט גבעתיים
יעד  -חברה לפיתוח גבעתיים
מרכז חינוכי וקהילתי לאמנויות ומדעים על שם תלמה ילין
עירייה
קהילתיים
קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה
מוזיאון לתולדות גדרה והביל"ויים
מועצה מקומית
מתנ"ס גדרה מרכז תרבות נוער וספורט
מועצה אזורית
המכון לחקר הגולן
חברה כלכלית גולן
מוזיאון עתיקות הגולן
מועצה אזורית
מתנס גולן
קולחי גולן
החברה הכלכלית לפיתוח גוש עציון בע''מ
המרכז הקהילתי אזורי גוש עציון
יודאיקה ביהודה (חברת בת לחברה כלכלית)
מבני עציון (חברת בת לחברה כלכלית)
מועצה אזורית
מנהלת פארק תעשיות גוש עציון
מועצה אזורית
מועצה מקומית
מועצה אזורית
החברה לפיתוח גני-תקווה בע"מ
מועצה מקומית
עמותת אומנות ותרבות בגני-תקווה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מתנס דבוריה
מועצה מקומית
איגוד רשויות אשכול הנגב המזרחי
הקרן לפיתוח דימונה
עירייה
מועצה מקומית
איגוד ערים דרום השרון המזרחי לביוב

טלפון

מרכזיה
08-9399999

03-5080025
03-5515830

03-5066655
03-5552111
035558480/8686
04-9964094
04-9963423
03-9397493
04-6329100
04-6989107
04-6176800
02-5360105

49962933
49963443
39396499
46329102

101
02-5363388
03-5323258

03-5319231
03-5718368

פקס
08-9413346
03-5080024
03-5515821

רח'/ת.ד
בית המועצה האזורית
בניין מכללת בת ים
ת.ד10 .

03-5558666
04-9964370
04-9962238
03-9396069
04-6360046
04-6980401
04-6382776
02-5362477
02-5361324
03-5322745
03-5320812
03-7948511

ת.ד  10בת ים
כפר מכר
ת.ד67 .
ד.נ .השרון התיכון
ג'יסר אל זרקא
ת.ד7 .

03-7315184
03-5753777
03-5722201
03-7325340/140
03-5722257
08-8594675

08-8593316
88599525
08-8594555
08-8549103

04-6961330
04-6851025
04-6961350
04-6969700
04-6969749
04-6851020
02-9931387
02-9937999
02-9931387
02-9931387
02-9939910
02-993-7117
08-9274020
81
08-9408242

04-6969777

02-9937100
02-9937122
02-9937122
02-9939933
08-9274040
08-8545680
08-9408230
03-7363011
03-5310803
03-7375777
04-8301901
04-8139400
04-6702362
04-6782039
08-6311146
08-6563109
08-6563101
04-9886655
03-9000624

03-7375778
46701156
04-6702363

073-2456100
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03-5754030
03-7313962
03-7325339
08-8593316
08-8591523
08-8591381
08-8598793

04-6962815
04-6961535
04-6963366
04-6961844
02-9309636
02-9932618
02-930979
02-930979
02-9934666
02-993-7123
08-9247115
08-8574566
08-9406169
03-7362893
03-5310831
03-6352112
04-8394301
04-8139401
04-6702424
04-6782013
86311150
08-6553044
08-6563231
04-9989591
03-9000625

ד.נ .צפון יהודה
תאנה
נחום
בן גוריון
סמטת צביה 6
המעיין 38
בורכוב
שינקיין
תיאטרון גבעתיים  -עבר עמותת קהילתיים רמז
שינקיין
הבילויים
פינס
כנפי נשרים
עשרת
שיזף
שיאון קצרין
פארק קצרין
קצרין
ת.ד188 .
ת.ד3627 .
א.ת .מגדל עוז ד.נ .צפון יהודה
אלון שבות
ת.ד ,219 .אלון שבות
ת.ד ,219 .אלון שבות
אלון שבות ד.נ .צפון יהודה
ד.נ .צפון יהודה ת.ד 219 .אלון שבות מיקוד90433 :
בית חשמונאי
הרצל
ד.נ עיינות
הגליל
הגליל
הכרמל
ת.ד 5 .דבורייה
ת.ד163 .
ת.ד18224 .
מרכז מסחרי  65בית כרמית דימונה
יגאל אלון
ת.ד  1דימונה
ת.ד1 .
קרית המועצה

חברה
החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ
החברה להשבת מי קולחין דרום השרון בע"מ
העמותה לקידום החינוך ,תרבות וספורט בישובי דרום השרון
מועצה אזורית
הגלבוע החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח
העמותה לניהול תחנת העמקים
מועצה אזורית
מרכזים קהילתיים הגלבוע
קולחי הגלבוע
החברה לחקלאות בגליל העליון (ח.ח.ג.ע)1988 .
חברה כלכלית לפיתוח הגליל העליון
מועצה אזורית
עמותת התיירות ארץ הגליל
קולחי גליל עליון
העמותה למען הגליל התחתון
העמותה לקידום הספורט בגליל התחתון
מועצה אזורית
הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ
היכל התרבות הוד-השרון
עירייה
המרכז לחינוך משלים ולתרבות הפנאי הר אדר
מועצה מקומית
החברה לפיתוח דרום הר חברון (תשמ"ו) בע"מ
מועצה אזורית
מתנ"ס הר חברון
בית אבות אנה פראנק
החברה העירונית למרכזים קהילתים  /בית פוסטר  /החברה למוסדות חינוך ותרבות
החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)
החברה לפיתוח הרצליה
החברה לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ
היכל בעיר
העמותה למען לגילאי הזהב הרצליה -בית הורים/בית שלום
מי הרצליה בע"מ
מתנ"ס בית פוסטר מרכז תרבות נוער וספורט נווה עמל
עירייה
עמותת בני הרצליה (ע"ר)
עמותת עלה למען הקשיש
תאגיד בית עלמין עירוני
החברה לפיתוח זבולון בע"מ
העמותה לחבר הוותיק דורות זבולון
העמותה לקידום חינוך תרבות וספורט זבולון
מועצה אזורית
הגדעונים -אגודה לשיקום שיחזור ופיתוח זכרון יעקב
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
חברה כלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות
מועצה אזורית
מתנ"ס חבל אילות
החברה לפיתוח אזור חבל יבנה בע"מ
מועצה אזורית
מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) חבל יבנה

טלפון
03-9000620
03-9000675
03-9000675
03-9000524
04-6400142/8
04-6533333
04-6533225
04-6533355

מרכזיה
03-9000500
03-9000500
03-9000500
04-6400142
04-6533239
04-6533200
04-6400142

04-6816377
04-6816311
04-6816326

04-6816611
04-6817152

04-6816654
04-6628204
04-6628204
04-6628202
98626785
09-7402595

04-6628200
09-8626785
09-7759588

פקס
03-9000622
03-9000528
03-9000528
03-9000528

רח'/ת.ד
קריית המועצה
קרית המועצה
קרית המועצה
קרית המועצה
ד.נ .גלבוע
ת.ד 4 .סוכנות דואר הגלבוע
ד.נ .גלבוע
ד.נ .גלבוע
ד.נ .גלבוע
ד.נ .הגליל העליון
ד.נ .גליל עליון
ד.נ .הגליל העליון
ת.ד980 .
ד.נ .גליל עליון
מרכז אזורי כדורי
מרכז אזורי כתורי
ד.נ .הגליל התחתון
הנגר  1הוד השרון ת.ד 7203

09-7759580

דרך רמתיים
ד.נ .צפון יהודה הר אדר
ד.נ .צפון יהודה הר אדר
פארק תעשייה מיתרים
פארק תעשייה מיתרים
ד.נ .הר חברון

04-6533337
04-6531451
46593317
04-6816616
04-6816357
04-6816637
04-6951413
04-6816655
04-6769272
04-6766785
98626796

02-6293123
02-6293129
08-6254800
02-9969100
02-9969164
99591507
09-9738000

02-9969111

09-9708221
09-9591469

09-9712410
09-9565591
שלוחה 09-9552921 4
09-9596292

09-9552921

02-5700128
08-6254801
02-9963236
02-9969150

09-9578965
09-9565593
09-9512691
09-9596161

שנקר
ת.ד 9 .בית מנהלת המרינה
שדרות בן גוריון
אנה פרנק 7

09-9546896
09-9548247

גבורי עציון
הנדיב
רש"י  24אולם יובל

שלוחה 09-9708200 10

09-9708200
09-9591500
09-9506673

09-9519828
09-9505996/

0505214906/
04-8478104

04-8478111
04-8478124
04-8478111
04-8478111
04-6398811
04-6297101
09-8743569
46416100
08-6355822
08-6355888
08-6355902
08-8622111
08-8622111
08-8622101

04-8478137

כפר המכבי
כפר המכבי
כפר המכבי
כפר המכבי
הנדיב
הנדיב
כפר ימה

08-6355823
08-6355834

08-6355800
08-6355800
08-6370234

08-8622100

08-8524343
08-8535383

ד.נ אילות
קיבוץ סמר ד.נ 8881500
ד.נ אילות
דץנץ אבטח
ד.נ .אבטח
סמטת ויצו 8

04-8478104
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04-8478137
04-8478137
04-6398892
04-6391389
09-8743659

חברה
החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
החברה לחינוך תרבות ופנאי בחבל מודיעין בע"מ
היכל התרבות חבל מודיעין
העמותה לגיל הרך חבל מודיעין
מועצה אזורית
איגוד ערים לאיכות הסביבה
החברה הכלכלית לחדרה בע"מ
העמותה למוזיאון החאן חדרה
נחלים  -החברה לתיירות חדרה בע"מ
עירייה
עמותה לתרבות הפנאי חדרה
עמותת טכנודע -מדעת מרכז לחינוך טכנולוגי ומדעי
החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע''מ
החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול בחולון
מי שקמה חולון בע''מ
עירייה
רשת קהילה ופנאי
החברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון בע"מ
מועצה אזורית
האגודה לקידום רווחת תושבי חוף הכרמל
החברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ
מועצה אזורית
החברה הכלכלית למ.א חוף השרון בע"מ
החברה למיחזור מים וקולחים בחוף השרון
החברה לתשתיות ביוב במועצה אזורית חוף השרון בע"מ
חברת קולחי השרון בע"מ
מועצה אזורית
החברה הכלכלית חורה
מועצה מקומית
מתנס חורה
מועצה מקומית
איגוד ערים איזור חיפה  -ביוב
אתו"ס בע"מ  -החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה
בית הגפן -המרכז הערבי יהודי לתרבות חברה נוער וספורט
החברה הכלכלית חיפה בע''מ
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ
לשכת התאגידים
מוזיאוני חיפה בע"מ
מי כרמל -תאגיד המים והביוב של חיפה
מילב-מועדוני יום לגמלאים בחיפה
עירייה
עמותה לתיירות ונופש חיפה
עמותת קהילת הדר
פארק מדעי החיים חיפה בע"מ (חברה בת של החברה הכלכלית)
קרית הספורט והבילוי חיפה  -איצטדיון בינלאומי חיפה בע"מ (חברת בת של החברה הכלכלית)
תיאטרון עירוני חיפה בע"מ
חברה ממשלתית פארק אריאל שרון (איילון)
חברה כלכלית לפיתוח חצור הגלילית
מועצה מקומית
צ.ח.ר פארק תעשיה בראש פינה
מועצה מקומית

מרכזיה
03-9722808

03-9722888
04-6123402
04-6322330

טלפון
03-9791177
נטלי03-9722825/526403302-
37230000
039722850/1
03-9722899
04-6123415
04-6211864
04-6324562
077-5408022

04-6303716
04-9118807
04-6331725
03-5018575
03-5582050

04-6333505
03-5018576

פקס
03-9797711
03-9722814

רח'/ת.ד
מודיעים  ,10שהם
מודיעים  ,10שוהם
הגלבוע  ,4קרית שדה התעופה
מודיעים  ,10שוהם
מודיעים
המסגר
הנשיא
הגיבורים 73

04-6333014
04-9118807
04-6337795
03-5038486
03-5599411

ת.ד 16
הלל יפה 27
הרב ניסים 2
המרכבה
הר הצופים ,קרית שרת
גולדה מאיר
פרו שור
ויצמן
סרלין
ד.נ .חוף אשקלון
ת.ד 90000 .אשקלון
קיבוץ עין כרמל
ד.נ .חוף הכרמל
קיבוץ עין כרמל
דואר שפיים

03-9722822
04-633344
04-6211865
04-6345776

03-5021559
03-5027217
03-5027301
שלוחה 03-6533444 104
08-6775528
08-6775500
04-8136221
04-8136301
04-8136220

08-6775202
08-6775555
04-8136200
04-8136200
09-9596590

072-2765656
03-5027000
08-6754427
08-6727304
04-9541993
04-8136271
09-9583791

99596567
09-9596555
09-8990105
09-9596580
08-6868444
08-6517746
04-9076900
04-8353500
04-8525251
48108201
074-7880000

09-9596500

09-9583791

דואר שפיים
דואר שפיים
דואר שפיים

86512086
08-6519318
49972578
04-8410681

08-6510985
08-6519318
04-9997527

מרכז אזרחי
ת.ד7 .
ת.ד1 .

04-836026
04-8529166
04-8500638
074-7880001
04-8357920
04-8552714

מחנים
הגפן
מת"ם
ביאליק
חסן שוקרי 14
שבתאי לוי

04-8620432
04-8356020
04-8535610
04-8676673
04-8500638

אחד העם
חסן שוקרי
שדרות בן גוריון
ירושלים
מת"ם
מת"ם
פבזנר
ת.ד62300 .
יצחק שמיר 2
צהל 1
פארק תעשיות הגליל

04-8525252
04-8550150
04-8356888

1-599-502011
04-9549102

04-8620437
04-8356767
1-800305090
04-8624231

04-8535606
04-8550150
04-3002301/15
04-8600503
03-7398999

04-8600500
46916904
04-6916901

04-6938585
46186015
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04-8620155
03-7398181
36936641
04-6936641
04-6938785

חברה
החברה הכלכלית מיסודה של עיריית טבריה בע"מ
מנהלת פארק תעשיות גליל תחתון
עירייה
מועצה מקומית
מתנס טובא זנגריה
מועצה מקומית
מתנ"ס טורעאן ( ע"ר)
תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ
עירייה
מתנס טירה
עירייה
עירייה
מתנס טמרה
עירייה
מתנס יאנוח גת
מועצה מקומית
מתנס יבניאל
איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה
עירייה
החברה הכלכלית לפיתוח יהוד מונוסון
עירייה
אשכולות יואב  -מתנס
החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ
מועצה אזורית
מועצה מקומית
החברה הכלכלית יסוד המעלה
מועצה מקומית
מתנס יסוד המעלה
מועצה מקומית
מתנס יפיע
החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ
מתנס יוקנעם
עירייה
פ.מ.ת  -מבוא כרמל בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם
מועצה מקומית
גן החיות התנ"כי על שם משפחת טיש בע"מ
האיגוד הירושלמי למאבק בסמים
הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
הורה ירושלים
החברה הממשלתית להגנות ים מלח
החברה לפיתוח מזרח ירושלים
המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים
מגדל דוד המוזיאון לתולדות ירושלים
מוזאיון המדע על שם בלומפילד
מוזיאון ישראל
מועצת האיגודים לשירותי רווחה והתנדבות
מכון ירושלים לחקר ישראל
מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים בנייני האומה בע"מ
סינמטק ירושלים ארכיון ישראלי לסרטים
עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים

מרכזיה
04-6737206
04-6739513
04-9008501
04-6930172
04-6414005
04-6518546
1-800-200061
09-7992590
09-7932533
09-7751416
04-8547021
04-9946628
04-9946526
04-9972263
04-6708346
04-6708211

טלפון
04-6710109

פקס
04-6720669

46725885

04-6739638
04-6937305
04-6930172
04-6414028
04-6518531
04-8886099
09-7990355
09-7932531
09-7938792
04-8547023
04-9946059
04-9940649
04-9972263
04-6708313
04-6708106

רח'/ת.ד
ת.ד 2054 .הירדן 100
ד.נ .גליל תחתון
טבור הארץ
פארק תעשיות גליל ת.ד  177ראש פינה
ת.ד1 .
ת.ד  1749טורעאן
ת.ד1749 .
ת.ד 2224 .כפר כנא
ת.ד1 .
טירה 131
טירה
ששת הימים
ת.ד7 .
תמרה
ת.ד367 .
ת.ד158 .
ת.ד177 .

08-9433421
03-5366300
03-5391247
08-8500756
08-8500750
08-8500750
04-9973335

דואני
מרבד הקסמים
מרבד הקסמים
ד.נ .שיקמים
ד.נ .שיקמים
ד.נ .שיקמים
כפר ינוח

04-6934390
04-6931246
04-6559384
04-6021371
04-6888915
04-9893110
04-9890260
04-6899131
08-9201207
08-6598206
02-6430122
02-6232947
02-6793941
02-6792653
26529000
02-6247137
02-6588001

ת.ד 100 .ד.נ .גליל עליון
ת.ד1721 .
יפיע
ת.ד679 .
ת.ד328 .
אלונים 25
ליד מרכז מסחרי
ת.ד 90001 .עפולה
ת.ד1 .
ת.ד 1 .ירוחם
ת.ד898 .
הלל 22
גבעת רם
יהושע יבין
כנפי נשרים  7קומה 1
שמאי
יעקב שרבויים
ירמיהו פינת בן צבי
שע יפו ת.ד14005 .
שדרות המוזיאונים
דרך רופין 10
ת.ד6619 .
רד"ק 20
בניני האומר ת.ד6001 .
דרך חברון 1
כיכר ספרא

04-6860202

04-9943172

89420480
08-9433300
03-5391212
03-5391273
08-8500725

03-5366600
08-8500708
08-8500709
08-8500702

08-8500777
04-9979072
04-6937506
04-6938990
04-6557544
04-6012344
04-6888766
04-9893986
04-9596056
04-9598637
08-9201208
08-6598202
02-6750111
02-6232713
02-6794012
02-6796552
26558227

04-6938970

04-6888766
04-9890567
04-9598638

02-6254033

02-6231221
02-6588030
02-5016204
02-6265346

02-6588000
02-6265333
02-6544888
02-6708811
02-6243358

02-5617937
02-6708801
02-6242853
שלוחה 02-5630175 11

02-6235129
02-5639814

02-6558558
02-5654333
02-6297966

Page 6

02-6297530

חברה
עירייה
עמותה תכנון פיתוח ושימור עירוני
עמותת לביא -אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים על שם בית ספר רנה קאסן
תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה
החברה לפיתוח ירושלים מוריה בע''מ
הרשות לפיתוח ירושלים
מועצה מקומית
תאגיד המים אל עין
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מתנס כוכב יאיר
מועצה מקומית
מתנ"ס כסייפה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מתנס כפר ברא
חוויה  -העמותה לקידום פעילות קהילתית בכפר ורדים (ע"ר)
מועצה מקומית
מועצה מקומית
החברה הכלכלית כפר יונה
עיריית כפר יונה
מועצה מקומית
מתנס כפר קמא
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מתנס כפר מנדא
החברה הכלכלית לפיתוח כפר-סבא בע"מ
החברה לתרבות ופנאי כפר סבא
הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול
עירייה
החברה הכלכלית כפר קאסם
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מתנס כפר תבור
מנהלת בר לב בע"מ
מרכז תרבות וספורט כרמיאל (מתנ"ס)
עירייה
עמותת פסטיבל המחולות
אשכול ישובי בית הכרם
חברה כלכלית כרמיאל
החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון בע"מ
החברה לטיפול במי לב השרון בע"מ
טיפול במי קולחין קלנסואה לב השרון בע"מ
מועצה אזורית
מועצה מקומית
מתנס להבים
פארק התעסוקה עידן הנגב
החברה הכלכלית ללוד בע"מ

מרכזיה
02-6297720
02-6299888
02-5605755
שירן 025463106
02-6297618
04-9568111

טלפון

פקס
02-6296014

02-5811982
02-6505757
02-6297613
02-62979666

02-5818923
02-5605757
02-6297539
02-6296081
04-9561761

רח'/ת.ד
ככר ספרא
יפו
כורש 3
מרכוס 20
כיכר ספרא  2קומה  2ירושלים
כיכר ספרא  2ירושלים
ת.ד24967 1.

04-9945818
04-9998406
09-7640219
09-7494539
08-9972731
08-9959605
04-9873117
04-9533849
03-9382018
03-9013523

ת.ד1 .
ד.נ .משגב כאוכב 20185
ת.ד100 .
ת.ד60 .
ת.ד6421 .
ת.ד1507 .
ת.ד396 .
ת.ד263 .
ת.ד700 .
ת.ד244 .
ת.ד501 .
ת.ד501 .
ת.ד994 .
חניון הקניון מרחוב הרצל 13
רחוב שרת  1כפר יונה
ת.ד 403 .גליל תחתון
ת.ד572 .
כפר כנא
ת"ד 1089
ת.ד415 .
התע"ש
ירושלים
בן גוריון
ויצמן
ת.ד 595
כפר קאסם
ת.ד1 .
קרן היסוד
ת.ד319 .
המייסדים
ד.נ .משגב
חטיבת יפתח  200ת.ד470 .
שדרות נשיא ישראל 11
ת.ד6600 .
הסביונים  25כרמיאל
המלאכה  13ת.ד 130 .א.ת.
ת.ד 137 .תל מונד
ת.ד 137 .תל מונד

04-9568104
04-8458101
04-9998624
09-7640202
09-7493126
08-6591300
08-9959164
04-6166803
04-9536131
03-9389173
03-9380875
04-9977142
04-9977142
04-9569800

09-7494264
08-9959605

09-8971185

09-8971113
04-6760026
04-6769256
04-6517741
04-9507501
04-9508381

04-6620152

04-9508382
09-7674615
09-7640804
09-7679344

09-7640802
09-7649101
39754003
03-9754900
04-6356730
09-9506699
04-6769991
04-6765555
04-9550376
04-9580444
04-9085502
04-9881111
48276500

04-6769842
04-9550301

04-9979131
04-9961801
153-9-8971185
09-897114
04-6760989
04-6620152
04-6516251
04-9863373
04-9861578
09-7674616
09-7646419
09-7659253
09-7646400
03-9370078
04-6355195
09-9505385
04-6766732
04-6769585
04-9550301
04-9880430
04-9085509

04-9882811
47709014
09-7964282/3
09-7966022
09-7960203

09-7960200
08-9554761
08-6510935
08-9911761
אורלי0528397920

08-6518079
08-9915870
08-9153343
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48276505
04-9883282
09-7964285
09-7966025
09-7967338
08-9554763
08-6510936
08-9915841
07-65391392

תל מונד
ת.ד 1 .להבים
ת.ד29 .
מועצה איזורית בני שמעון ,צומת בית קמה ד.נ הנגב
כיכר קומנדו

חברה
עירייה
מועצה אזורית
רשות ניקוז שורק לכיש
מועצה מקומית
מועצה אזורית
מועצה מקומית
מתנס מג'אר
מתנס מג'ד אל כרום
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מתנ"ס מגדל
החברה הכלכלית למגדל העמק
עירייה
חברה כלכלית גן תפן
מועצה מקומית
החברה הכלכלית לפיתוח מגידו
העמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידו
העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו
מועצה אזורית
החברה הכלכלית לפיתוח מגילות
מועצה אזורית
החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד
מי מודיעין
מנהלת אופק  -החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים בע"מ
עירייה
מופעים  -היכל התרבות מודיעין
סחלבים-עמותה עירונית למתנ"ס מודיעין
עירוני מודיעין -העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות
החברה לפיתוח מודיעין עילית בע"מ
עירייה
החברה להפעלת תוכניות חינוך תרבות והתחדשות במזכרת בתיה
מועצה מקומית
עלי גפן -החברה לפיתוח מזכרת בתיה בע"מ
מועצה מקומית
אשרן-אגודה לקידום רווחת תושבי מטה אשר
מועצה אזורית
מטה אשר  -ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ
עמותת הותיק
החברה הכלכלית לפיתוח מטה בנימין בע''מ
מועצה אזורית
מתנס מטה בנימין
החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ
מועצה אזורית
מועצה מקומית
מתנס מטולה
החברה הכלכלית לפיתוח מיתר בע"מ
מועצה מקומית
החברה הכלכלית לפיתוח מ.א .מנשה בע"מ
מועצה אזורית
מועצה מקומית

טלפון

מרכזיה
08-9279950
08-6871666
723367815
08-6512370
04-6818000
02-5348500
04-6782416
04-9885689
054-2270150
04-6981137
046787001/2
04-6720659
04-6717706
04-6440881
04-6507711

04-9888615

04-6717707

04-9079004
04-9079000
49598423
04-9598453
04-9598453
04-9598453
02-9945019
02-9945002
08-9707515
08-8613333/3

04-9598450
04-9598450
04-9598444
02-9945000
02-9945000

08-9726010
08-9737333
08-9702210

.שלוחה 089737330 104
08-9702210

89141290
08-9141201
08-9371000
08-9371100
08-9371109
04-9820104
04-9879666
04-9879666
04-9879604
04-9109024

פקס
08-9279046
08-6848176

רח'/ת.ד
ת.ד  401לוד
נהורה ד.נ .לכיש דרום

08-6512363
04-6818047
02-5348593
04-6784328
04-9888616
04-9882325
04-6982111

ת.ד6126 .
צומת כח גלית עליון
החוצבים 3
כפר מגא ת.ד765 .
ת.ד ,352 .מג'דל כרום 20190
ת.ד ,352 .מג'דל כרום 20190
רמת הגולן

04-6724343
04-6717708
04-6443394
04-6507718
04-9872329
04-9872329
49598400
04-9598400
04-9598400
04-9598494
02-9943223
02-9943223
08-9707516
08-9722213
08-9955544
08-9721034
08-9751216
08-9702050

ת.ד290 .
מושבת מגדל
קרן היסוד 34
ת.ד 590
גן התעשייה
גן התעשייה
ד.נ מגידו 1812000
ת.ד 90001 .עפולה
ת.ד 90001 .עפולה
ד.נ .מגידו
ד.נ .ערבות הירדן
ד.נ .ערבות הירדן
המעיין  ,4בנין ליגד
לב העיר  14קניון עזריאלי מודיעין בית יהונתן קומה  3תיבה מס' 20
רח' המעיין  4מודיעין ,בניין ליגד 2
תלתן
עמק דותן 49
עמק האלה
גינות עמק זבולון 5
שער המלך 4
שער המלך
שדרות אליהו
אליהו

04-9822559

ד.נ .גליל מערבי
ד.נ .גליל מערבי
ד.נ .גליל מערבי
ד.נ .גליל מערבי
ד.נ .גליל מערבי
ד.נ .מזרח בנימין
פסגות ד.נ .מזרח בנימין
פסגות ד.נ .מזרח בנימין
אזור הרטוב א
מרכז אזורי הר טוב
הראשונים 8
הראשונים 1
ת.ד1 .
ת.ד1 .
מרכז אזורי מנשה
מרכז אזורי מנשה
ת.ד245 .

732347437
08-9141245
08-9349893
08-9371102

04-9879600
04-9879605
02-9977250
02-9977108
02-9977150
02-9958664
02-9958960

02-9977111
02-9977101
02-9958891
02-9958961
04-6837001
04-6950777

04-6950778
08-6684001

08-6518615
04-9112000
04-6177301

04-6177300
04-9959101
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04-9824335
04-9879700
04-9109019
02-9975961
153-2-9977108
02-9977150
02-9958643
02-9900902
04-6997211
04-6950779
08-6517616
08-6517616
04-9112003
04-6177399
04-6982832

חברה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ
מפכלי תרבות בע"מ מעלה אדומים
מתנס מעלה אדומים
עירייה
מועצה מקומית
החברה לפיתוח מעלה יוסף בע"מ
מועצה אזורית
מתנס מעלה יוסף
מועצה מקומית
עירייה
אגם מונפורט  -מרכז תיירות ונופש בע"מ
חברה כלכלית לפיתוח מעלות תרשיחא
מועצה מקומית
החברה הכלכלית למרום הגליל בע"מ
העמותה לחינוך פנאי וספורט
מועצה אזורית
פארק תעשיה רמת דלתון
החברה הכלכלית לפיתוח מרחבים ובנותיה בע"מ
מועצה אזורית
מתנס מרחבים
הרשות לפיתוח הגליל
חברה כלכלית משגב
מועצה אזורית
מתנס משגב
פארק תעשיות משגב תרדיון
קולחי משגב
מועצה מקומית
מועצה מקומית
עירייה
החברה הכלכלית לנהריה בע"מ
מעוצה אזורית
חברה הכלכלית נחל שורק
מועצה אזורית
מועצה מקומית
חברת מוסדות חינוך ותרבות בנס ציונה בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ
עירייה
עירייה
החברה העירונית לפיתוח נצרת עילית בע"מ
מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ
עירייה
איגוד התאגידים העירוניים
חברה כלכלית נשרים בע"מ
עירייה
החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות בע"מ
מושבי הנגב בע"מ
נ.ע.מ פארק תעשיות בע"מ
עירייה
עמותה לפיקוח וניהול מרכז פיס סיעודי
האגודה לעידוד התיירות נתניה

טלפון
04-6787001

מרכזיה
04-6786333
04-9572570
02-5355717

02-5353606
25444104

02-5913111
02-5418906
02-9941221
04-9105539
04-9105522
04-9571724

04-9105511
04-9571723
04-6409006
04-9578802
04-9574004
04-9574004
08-6588185
04-6919800

04-9573513
46153030
04-6919801
04-6989350
04-6919801
04-6990028
08-9929438
08-9929421

04-6919800
08-9929478
08-9929444
08-9926999

049552426שלוחה 4
04-9990105
04-9902312
04-9902323

04-9902311
04-9902322
04-9990584

04-9990165
04-6519092
08-6543117
04-9879877
04-9879882
08-6202550

08-6202555
08-8634236
08-8634200
04-9987140

08-8634200
89304124
08-9300729

08-9383822
04-6459213
04-6570166
04-6464172
04-6478810
03-9191109
04-8211667
04-8299204
08-9944463

08-9938706

פקס
04-6784562
04-7707460
02-5900979

רח'/ת.ד
ת.ד3 .
כפר מעיליא
ת.ד 111 .גבעת המייסדים
דרך מדבר יהודה 8
דרך מדבר יהודה
דרך קדם
מעלה אפרים ד.נ.
גרנות הגליל ד.נ .גליל מערבי,
גרנות הגליל ד.נ .גליל מערבי
ד.נ .מעלה הגליל
ת.ד2255 .
מעלות תרשיחא
ת.ד59 .
בן גוריון 1
שדרות בן גוריון
ת.ד 90000 .דאר צפת

04-6919895
04-6990098
08-9929476
08-9929427
08-9924603

ת.ד 90000 .דאר צפת
פארק תעשיות רמת דלתון ד.נ.מרום הגליל
צומת גילת ד.נ .הנגב
צומת גילת ד.נ .נגב
ת.ד728 .
אזור תעשייה בר לב (ד.נ -מגב)
ד.נ .משגב ,פארק תעשיה
ד.נ .משגב
מרכז קהילתי משגב
פארק תעשיות
ד.נ .משגב ,פארק תעשיה
ת.ד2473 .
ת.ד360 .
געתון
געתון
שדק יצחק רגר 11

08-8594172
04-9985693

ד.נ .שורק יד בנימין
ת.ד693 .
השריון 1
החרש
הבנים
הצליינים
החצב
ת.ד12510 .
גלבוע
רחוב שרגא רפאלי  20דירה  59פתח -תקוה
חברת נשרים בע"מ ת.ד 105
דרך השלום
הארזים 82/2

08-9948204
08-9944397
08-9933877
98857302

הארזים  72ת.ד 5063
בניין העירייה ,כיכר יהדות צרפת 4
שדרות ירושלים
הצורן  6קומה 2

02-5353673
02-5418965
02-9400755
04-9807496
04-9807496
04-9571743
04-6409034
04-9578787
04-9977645
04-9977645
08-6587478
04-6919895

04-9990107
04-9902315
04-9902393
04-9990585
04-9990165
04-6412878
08-6543131
04-9514572
08-6651181

08-9300466
08-9301791
04-6554502
04-6461973
04-6562312
04-6568877
03-9191109
04-8214340
04-8212116
08-9944077

08-9961313

08-699644213

08-6996443
08-9938701

08-9945799
09-8603325

98603324
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חברה
העמותה לחינוך בלתי פורמלי
ח.ל.ת  -חברה לפיתוח ולתיירות נתניה
למען הספורט בנתניה בע"מ
מי נתניה  2003בע''מ
מתנס דורה
מתנס נאות הרצל
עירייה
עמותת היכל התרבות העירונית נתניה
רשת פנאי וקהילה-מתנסים בדרום העיר
מועצה מקומית
מועצה מקומית
איגוד ערים לאיכות הסביבה גן בית נטופה
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מתנס עין מאהל
מועצה מקומית
החברה הכלכלית לעכו בע"מ
מתנס עכו העתיקה
עירייה
קומפוסט מפרץ וגליל מערבי בע"מ
החברה הכלכלית עמנואל -פארק תעשיות עמנואל
מועצה מקומית
החברה לפיתוח עמק הירדן בע''מ
חברת ידידי בית גבריאל בע"מ
מועצה אזורית
קרן עמק הירדן
החברה הכלכלית עמק המעיינות
מועצה אזורית
איגוד ערים לתברואה השרון הצפוני
החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ
מועצה אזורית
החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל
יובלי העמק
מועצה אזורית
עמותת התיירות
פלגי מים בע"מ
שגיא ( 2000אזור תעשיה  )99בע"מ
מועצה מקומית
עירייה
חברה כלכלית לפיתוח עפולה
מועצה מקומית
חברה לפיתוח ולבניין בערבה בע''מ
מועצה אזורית
מתנס ערבה
החברה הכלכלית לערד בע"מ
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית

טלפון
מאיה 09-8820987
09-8852544

מרכזיה
09-8618515
09-76636300

09-8695000
09-8356845

09-865004
09-8625059
09-8603300
09-8308800
09-8358024
04-6660021
03-7370900

98308801
09-8657364

04-6788800
04-6951213
08-6291130
04-6786407
04-6565115
04-6086801
04-6563105
04-6981350
04-9552539
04-9551879
04-9956063
04-8758631

04-6571023
נטלי 049552539
04-9551880

פקס
09-8335534
04-8852544
97498490
09-8850620
09-8655286
09-8843832
09-8653355
09-8617555
09-8658945
04-9885032
03-5349320

רח'/ת.ד
אחימאיר
צורן
הצורן
ת.ד8422 .
רמת ידין
שמעון ברכה
הצורן
רזיאל
אריה לוין
סאג'ור
השקמה

04-6788809
04-6951212
08-6291110
04-6785550
04-6564224
04-6469532
04-6555096
04-6982138
04-9551710
04-9551880
04-9956066

ת.ד35 .
ד.נ .רמת הגולן
רותם ת.ד1 .
ת.ד1 .
כפר עילוט
ת.ד1304 .
ת.ד422 .
ת.ד123 .
וייצמן
ת.ד1045 .
ויצמן
יוסף לוי

09-7921079
04-6757694
04-6751187
04-6757641
04-6757641

ככר הרמב"ם
המרכז האיזורי צמח עמק הירדן15132 ,
ד.נ .עמק הירדן
ד.נ .עמק הירדן

09-7922228
09-7927100
46757615
04-6751175
04-6757600
04-6757600
46065776
04-6065850
98341306

04-6757656
04-9757601
04-9757601
528028895
04-6065851
09-8981674
09-8981600
04-6520015
04-6520043
04-6520001
04-6520013
04-9893078
04-6566589
04-8391678

09-8981666
04-6520043
04-6520111
04-6520007
04-9893231

04-6520356
04-6520438
04-8789661
08-6592241
08-6592201

08-6592242
שלוחה 08-6592201 201
08-6592260
08-9951888

08-9951601
073-2407105
08-9958146
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04-6065862
09-8947396
09-8989292
04-6520014
04-6520011
04-6520014
04-9893502
04-6573183
04-8391455
04-6520358
04-6405198
04-6746060
08-6592255
03-6844944
08-6592259
08-9955249
08-9951685
04-6352595
08-9950747

ד.נ עמק בית שאן 11710
ד.נ .בקעת בית שאן
ב' הראשונים שבע פארק תעשיות
מדרשת חפר
מדרשת רופין
ת.ד 90000 .עפולה
ת.ד 90000 .עפולה
ת.ד 90000 .עפולה
ת.ד 90000 .עפולה
יקנעם מושבה
עפולה
ת.ד35 .
יהושע
כיכר העצמאות 3
ת.ד10 .
מרכז ספיר ד.נ .ערבה
ד.נ .ערבה
מרכז ספיר ד.נ .ערבה
מרכז מסחרי בניין שיא
הפלמ"ח
ערערה
ת.ד6192 .

חברה
מתנס ערערה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מסוף  -מרכז ספורט ופנאי פרדסיה בע"מ
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
ח.ל.ד  -חב' ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח
מיתב -מים ,תיעול וביוב בע''מ
מקפת מפגשים החברה לתרבות פתל תקווה
עירייה
תאגיד עירוני מקפ״ת
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
החברה לפיתוח קיסריה
עירייה
מתנס קלנסווה
עירייה
מועצה מקומית
החברה הכלכלית לישובי הגולן בע"מ
חברה לפיתוח קצרין בע"מ
מועצה מקומית
מתנס קצרין
קרית חינוך גולן
החברה לפיתוח קרית אונו בע"מ
עירייה
עמותה לחינוך מוסיקלי בקרית אונו (ע"ר)
חברה כלכלית לפיתוח קרית ארבע בע''מ
חברה כלכלית לפיתוח קרית ארבע חברון בע"מ
מועצה מקומית
החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ
עירייה
עירייה
חברה כלכלית קרית גת בע"מ
י.ש .גת בע"מ
מרכז מריאן לגיל הרך והמשפחה
מרכז קהילתי בקרית גת (רשת המתנ"סים קרית גת)
עירייה
מועצה מקומית
מתנס קרית טבעון
עירייה
מועצה מקומית
חברה כלכלית קריית מוצקין
מתנס קרית מוצקין
עירייה
חברה כלכלית קרית מלאכי
עירייה
קרן קרית מלאכי לפיתוח
מועצה מקומית
החברה הכלכלית קרית שמונה

פקס
08-9975804
04-6390655
04-9870304
04-9571821
077-9779704
09-8945553
09-8945553
03-9190740
03-9342699
03-9041662

רח'/ת.ד
ת.ד6192 .
ת.ד1266 .
ת.ד1 .
פקיעין
דרך הבנים
שבזי
שבזי
הסיבים
הרצל 36
העלייה השנייה 5

טלפון

מרכזיה
09-9975802
04-6399025
04-9870228
04-6885423
077-9779703
09-8945540
09-8945551

03-9052242

03-9311085

העליה השניה

04-6927410
09-7922073
09-8902904

04-6971470
153-97778001
09-8902949

ירושלים
ד.נ .צפון השומרון
הרצלי
קיסריה

09-8781202
04-6253770

ת.ד1 .
ד.נ .מנשה קציר
ת.ד קצרין 3627
ת.ד 3760
מרכז איתן
מרכז מסחרי

03-5349955
03-5353839

תנועת המרי
הנשיא 54
יהודה המכבי
ת.ד53 .
רמת ממרא
ת.ד15 .
דרך חיפה
כיכר המייסדים
קריית ביאליק
שדרות לכיש
רח' הזרחן  13פינת צורן פארק תעשייה
העצמאות 28
קריית גת ת.ד 473
שדרות לכיש 23
כיכר בן גוריון
דגניות 12
שדרות משה שרת 8
הגר"א
משה גושן 92
מורדי הגיטאות 17
משה גושן

04-6397839

09-8945540
03-9342698
03-9395555

04-6174444
04-6174811
09-8780388
04-6186000
46851002

04-6186015
46851013
04-6850208

04-6969610
04-6961770
04-6962088
35947030
03-5311101
03-5353844
02-9961988
02-9961988
02-996500
04-8421181
04-8478492
04-8780810
08-6811422
08-6810118
08-6812257
08-6620862

08-6620872
08-6874503
04-9931169
04-9038100
04-8789715
02-5332735

04-8780152
04-8306666
04-8780202
08-8500842
08-8504407
546136155

04-6996145
04-6969609
04-6961770

02-9963008
02-9963008
02-9964470
04-8449383
04-8732130
08-6817336
08--6810119
08-6601857
08-6817007
08-6602240
04-9931010
04-9831076
04-8789712
02-5332737
04-8780275
04-8306661
04-8780275
08-8586220

86228858
04-6902539
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08-9414247
04-6902548

זבוטינסקי 18
בר יהודה
הרצל
ת.ד280 .

חברה
התנור תאגיד מים וביוב בע"מ
מנהלת אזור תעשיה קרית שמונה גליל עליון בע"מ
עירייה
תאגיד המים קרית אונו ויהוד מונסון
מרכז קהילתי קרית ארבע חברון
החברה הכלכלית קרית ביאליק
יפתח א.ד .חברה לפיתוח ( )2014בע"מ
החברה הכלכלית לקרני שומרון בע''מ
מועצה מקומית
מועצה מקומית
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מקום בלב -מרכז קהילתי ע"ש קימרלינג בע"מ
מתנס ראש העין
עין אפק בע"מ
עירייה
עמותה לשירותים חברתיים ראש העין
מועצה מקומית
בית שרה והלל -מעון לחיילים משוחררים בראשון לציון
החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ
החברה העירונית לביטחון וסדר ציבורי
החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ
ייזום ראשון החברה עירונית בע"מ
עירייה
עמותת התזמורת הסימפונית ראשון לציון
בית לעברית ראשון לציון -חברה לתועלת הציבור
חברה כלכלית רהט
מתנס רהט
עירייה
ה.ל.ר  -החברה לפיתוח רחובות בע"מ
הבאר השלישית (רחובות) בע"מ
החברה העירונית רחובות לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
איגוד ערים אילון
המרכז הקהילתי הערבי רמלה
קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח
עירייה
מפעלי בית עמנואל
אגודת שוחרי מוזיאון האדם והחי
המרכז הזואולגי רמת גן ע"ש ישראל פלג בע"מ
המרכז החדש למוסיקה
העמותה לזקן רמת גן
העמותה לניהול מוסדות ספורט תרבות אומנות וחינוך ברמת גן
חברה כלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ
חברת בתי אבות ברמת גן
מוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן
מרכז ספורט הרכיבה ברמת גן
עירייה
עמותת בית הראשונים בית קריניצקי
ענבלים לחינוך ותרבות
פארק לאומי רמת גן

טלפון

מרכזיה
1-800200744
04-6941929
04-6908435/493

פקס
04-6902218
04-6959274
04-6817817

29961666
46109028
86874585
99588288
09-7940330
04-9888065

89562494
09-7940346
.
03-9383278
544940295

39382074
03-9382074

073-7151150
03-9007201
03-9380163
04-6808602
03-9410799
073-2668000

03-9380146

03-9667905
03-9484023
03-9644007
39547887

03-9547049
03-9484840
35274577
46762513
08-9910504
08-9914805
08-9480100
08-9392493

03-9484842

08-6683885
08-9392201
04-6577734
04-8308400
732230628
08-9283744
08-9771901
08-9771667

732322900
08-9220337
08-9771902
089771409/795
03-6757420

03-6315010

776706389
86259318
09-7940329
09-7940339
04-9905610
03-9381261
03-9021765
073-7151156
03-9008802
03-9008827
04-6808613
03-9668871
03-9500542
03-9640181
03-9547133
03-9484843
35248487

08-9919513
08-9315123
08-9494682
08-9458535
08-9494682
04-6555610
04-8308444
732322922
08-9283746
08-9137502
08-9771672
03-6738886
03-6753279

36305330
03-6135608

03-6135474
03-5757918
03-6753735
35053717
03-6758300

03-5755495
35053717
03-7521876

03-6725304
03-6753506
03-6724419
03-5756224

03-6315001
03-6753510
03-6739050

03-6722863

03-6753222
03-6702422

03-6313964

36312581

35110738
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רח'/ת.ד
שד' תל חי  106ת"ד 860
תל חי 18
ת.ד1001 .
ירושלים (בתוך קניון קרית אונו)
סולם אלדד 1
שדרות חן  ,9ת.ד 1139
ככר פז 1
רחבעם זאבי  ,2קרני שומרון
רחבעם
ת.ד2 .
העבודה
מרבד הקסמים
מרבד הקסמים
המלאכה  23פארק אפק ת.ד11470 .
שילה
רש"י
ת.ד4 .
הנרי קיסינג'ר
הרצל
זבוטינסקי  61מבנה המשטרה הישן
תרמ"ב
האלוף דוד 2
הכרמל
זבוטינסקי
אחד העם ,ראשון לציון
מאכז מסחרי רהט
ת.ד544 .
מרכז מסחרי
אופנהיימר  10בית ה.ד.ר ,פארק ת.מ.ר
ביל"ו
ביל"ו
כפר ריינה
הרב קוק
ת.ד 767 .רמלה (מכון תיאור שפכים אילון-אזור תעשייה)
התמר  1ת.ד124 .
אברהם הילל
שדרות הנשיא ויצמן 1
רח' ביאליק  76קניון "ביאליק" קומה 3
ביאליק
ת.ד 984
רשי  5מגדלי גרונר
שדרות הנרקיסים
כיכר רמב"ם
תובל  13ר"ג
שדרות הילד
דרך אבא הלל
פארק לאומי
ביאליק
קרניצי
ביאליק

חברה
רשות הספורט רמת גן
אגודת הספורט רמת השרון
החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון-רימונים
מגוונים  -מרכזים רב תחומים רמת השרון
מוזיאון גיאולגי
עירייה
שרונים תשתיות מים וביוב
מועצה מקומית
מתנס רמת ישי
החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"מ
העמותה למען התושב והקהילה
מועצה אזורית
מי רמת נגב בע"מ
מרכז תרבות נוער וספורט רמת הנגב
עמותה לקידום הספורט ברמת הנגב
עירייה
תאגיד מי רעננה
מועצה מקומית
מתנס ערב א שיבלי
מועצה מקומית
מתנס שגב שלום
מועצה אזורית
מועצה אזורית
הקרן לפיתוח שדרות
חברה כלכלית לפיתוח שדרות
עירייה
עמותת גוונים לפיתוח החינוך ,הקהילה והסביבה
עמותת הל"ה
החברה הכלכלית שוהם בע''מ
מועצה מקומית
עמית שהם (ע"ר)
תאגיד לחינוך שהם בע"מ
החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט (חמש) בע"מ
אזור תעשייה ברקן
החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ
מועצה אזורית
שח"ק פארק תעשיות צפון השומרון בע"מ
אשכול גליל מערבי
העמותה למען הקשיש בשלומי מעלה יוסף
מועצה מקומית
מתנס שלומי
מועצה מקומית
ארנון עמ' לחינוך,אומנות,תרבות וספורט (ע"ר)
האגודה לקידום הספורט באזור שער הנגב (ע"ר)
החברה הכלכלית מועצה אזורית שער הנגב
העמותה לפיתוח שירותים חברתיים בשער הנגב (ע"ר)
חברה לפיתוח שער הנגב
מועצה אזורית
פארק תעשיות ספירים בע"מ
תיירות צפון מערב הנגב
חברת פיתוח למושבי אזור גת בע"מ
מועצה אזורית

טלפון
36797040
03-5494456
03-5470022
03-7600101

מרכזיה

03-7600100
03-5497185
03-5483801

פקס
03-5402503
03-5470070
03-7600106
03-5408425
03-5408096

רח'/ת.ד
כיכר רמבם 5
הזית מאחורי בית מספר 8
אוסישקין
אורלזרוב
הפלמ"ח
ביאליק

073-2275555
04-9831616
04-9836111
08-6564178

04-9530591
08-6564107
08-6564131
08-6564152

08-6564111
08-6564179
08-6564161

08-6564162
08-6564131

09-7610200
072-2772764
04-6765644
04-6769256
08-6561000
08-6482131
073-2230623
08-9938933
86898919

04-6620152

03-9604439
08-9938901
0524409688אביבה
08-6614020

08-6620200
08-6621333
08-6897242

08-6897181
03-9724721

03-9723010
03-9731224
03-9723070
03-9723041

03-9723025
03-9061150
39061171
03-9066444
04-6350388
04-9119121
04-9875065
04-9950901
04-9808487
04-9951200
077-9802257
08-6802896

073-2615700
03-9066404
04-6350390

077-9802258

08-6801497
779802218
08-6806215
08-6897565
072-25102713
08-6881251
08-8508922

547917201
08-6806225

08-8508901
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04-9835679
04-9837096
08-6564100
08-6564100
08-6564100
09-7610207
09-7610697
04-6769070
04-6620152
08-6287742
08-6487131
03-9608890
08-9930807
08-6614030
08-6893156
08-6892638
03-9723056
03-9723018
03-9732012
03-9733503
03-9061155
073-2615767
03-9066407
04-6350388
04-9875068
04-9808291
04-9875632
04-9883439
08-6893577
08-6893991

08-6806451
08-6890623
08-6802818
08-6881424
08-8508900

ת.ד667 .
הארש 48
ד.נ .חלוצה
ד.נ .חלוצה
ד.נ .חלוצה
ד.נ .חלוצה
ד.נ .חלוצה
ד.נ .חלוצה
אחוזה
שד ירושלים
ת.ד266 .
ת.ד355 .
ת.ד804 .
ת.ד14025 .
ת.ד ,15 .כפר חבד
ד.נ .נגב
בר לב 6
ת.ד123 .
כיכר הנשיא
השקד 5
אהבת ציון
ת.ד.
האודם
אזור תעשייה ברקן ,דרך ברקן
אזור תעשייה ברקן ,דרך ברקן
האודם  63שהם
ת.ד.
ת.ד  108א.ת .ברקן 448200
אזור תעשייה ברקן ,דרך ברקן
מרכז מסחרי כפר ורדים
בן גוריון 236
זבוטינסקי 1
זבוטינסקי 1
שעב
ד.נ .חוף אשקלון

ד.נ .חוף אשקלון
ד.נ .חוף אשקלון
ד.נ .חוף אשקלון
ד.נ .חוף אשקלון
דרך הדרום 7
מרכז שפירא

חברה
מתנס שפיר
עירייה
קרן לפיתוח תל אביב
אחוזות החוף בעמ ,תאגידים עירוניים
איגוד ערים דן מי אזור דן  -אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ
איגודן תשתיות איכות הסביבה
אקספו תל אביב -המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ
אתרים בחוף תל-אביב חב' לפיתוח אתרי תיירות בת"א-יפו בע"מ
בניין הבימה
בנין הקאמרי בע"מ
גני יהושוע בע''מ
האגודה למפעלי תרבות ונוער  -סינמטק תל אביב
החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ
היכל התרבות
היכלי הספורט תל אביב  -יפו בע"מ
המשכן לאמנויות הבמה
הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו
חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע"מ
יובל חינוך בע"מ
לשכת התאגידים עיריית ת"א-יפו
מווזיאון תל אביב לאומנות
מוזיאון ארץ ישראל תל אביב
מח"ש  -מרכזי תעסוקה שיקומיים
מי אביבים  2010בע"מ תל-אביב-יפו
מרכז הספורט הלאומי
נאמנות תיאטרון הקאמרי
נמל תל -אביב אוצר מפעלי ים
עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
עיר עולם ותיירות
עירייה
עתידים חברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ
תיאטרון בית לסין בדיזינגוף
חברה כלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מתנס תל שבע
החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ
מועצה אזורית
מטמנות אפעה בע"מ
מכון ים המלח למחקר ופיתוח
מרכז מדע ים המלח והערבה
עמותת תמרית

טלפון

פקס
08-8612788
04-9059102

מרכזיה
08-8612777
04-9059100
37240980

03-7610300
03-7914581
03-7914500
03-6404401
03-6851717/035640131

03-7610333

03-7253681
03-6422828
03-6060800
03-6828006
03-5430770
03-6376000
03-6297713
03-6497888
03-5159400
03-6211900
03-7242501
03-6919370
03-6415244
03-6875143
03-7736101
03-6496464
03-6061900
03-5441505
03-7910331
03-5218214

03-6273900
03-6060806

03-6376005
03-6927715
03-5159406

03-6496465

03-5218217
03-7690800

03-7690812
03-7255300
09-7774103

09-7774102
08-6293901
08-6467589
08-6688811
08-6688809

08-6688808
08-6688809
08-6226325
08-6688807

08-6688806
08-6688888

08-6688823

Page 14

37914525
03-6404494
03-6851522
03-6916985
03-6959684
03-6422896
03-6962841
03-6811971
03-6298776
03-6376010
03-6916985
03-6498444
03-5159440
03-6211901
03-7240160
03-6956418
03-6436427
03-6880256
03-5216812
03-6497521
03-6061961
03-6059169
03-7910340
03-6092618
03-5244093
03-6481253
03-5242777
09-7774101
09-7774101
08-6467001
08-6909396
08-6688911
08-6688909
08-9197629
08-6688906
08-6688923

רח'/ת.ד
מרכז שפירא
ת.ד3 .
אבן גבירול  69בניין עירייה
גרשון
קונגרס
אבן גבירול
שדרות רוקח
הארבעה
תרסט 2
צייטלין
שד' רוקח ת.ד24052 .
שפריצנק 2
סמטת מזל דגים
דיזינגוף 11
אלון יגאל
לאונרדו דה וינצ'י
קריית עתידים
שדרות ירושלים
יהודה הלוי  48תל אביב
צייטלין
שדרות שאול המלך
לבנון חיים
הגר"א 29
שאול המלך
שיטרית
ליאונרדו דה וינצי 30
נמל תל אביב
המסגר
צייטלין
אבן גבירול
דבורה הנביאה ,קריה לתעשיות עתירות מדע
דיזינגוף
הדקל
מנגו
ת.ד3 .
ת.ד2 .
נווה זהר ד.נ .ים המלח
נווה זהר ד.נ .ים המלח
מישור רותם ,ד.נ ערבה
נווה זוהר ד.נ ים המלח
ד.נ .ים המלח
ד.נ .ים המלח

