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 מזכירות תחום עיסוק מפעל

פתרונות  –פאג 
 אקולוגיות אריזות

 04-6405160 תיקי אלבד

 04-6180630 מתכת אורון שערים

 - 652114104 לוחות גבס אורבונד
 

 04-6521141 בלוקים אשבונד

 04-7799600 מוצרי מזון אלפא מגה פוד

 04-6331013 משטחי עץ א.מ.ע.ר

 אין ות מערכות מיון ממוחשב אקוובוט

 04 -6580000 רובוט לבריכות אקווטרון רובוטיק
 

 תעשיית בטון בטון העמק 
 

6424774-04 
 

 04-6466131 בית קרור ב.ר. העמקים

טכנ. -בעמק
 מתקדמות

 04-6524201 -מי גבינה

 04-6407333 פילמטכניקה-מוצרי ג'וליבר

 04-6403403 מתחם הוליס ג'ים מהנדסים

 אין תעשיההרכבות ל ג.ש הרכבות
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 052-8310041 מתחם הוליס גרייב ובניו

 מוצרי נייר די.סי תעשיות
 

04-6421980 

 04-6769290 דלתות ומשקופים דלתות תבור

 04-6407640 דשן לחקלאות דשן גת

 04-6408200 תריסים הוליס

 050-2340030 מתחם הוליס הצפון שרונה

 מוצרי צריכה הנקודה החמה
 

04-6401100 

 שימורים זנלכל
 

04-6595555 

 076-8637533 טורבינות גז חברת חשמל

 חוגלה
  

 073-2832916 מחסנים

 04-6527770 שתילי ירקות חישתיל

 חקלאות טוף מרום גולן
 

04-6960191 

טופ קור 
 לוגיסטיקה בע"מ

 04-8584461 בית קירור

 04-6650626 פולימרים טופ גרין

 04-6408400 מוצרי מיגון לרכב טל והדס

 04-6402755 תעשיות מתכת יוסי גיא
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 04-6197840 יקב יקבי כרמל

 כמאל רפיק
 דואהרי 

 04-6575421 מוצרי פלסטיק

 מוצרי פלסטיק כתר פלסטיק
 

04-6096222 

מול ההר 
 פרוייקטים

 04-6516665 עגורנים

 04-6597138 קוסמטיקה מורז צמחי מרפא

 04-8866222 מוסך מוסך סמל

 04-6563077 שרינקים מ.י. פלסטיק

 04-6403000 עיבוד שבבי  מ.עדין

 04-6716432 מתחם מתחם תבור

 04-6400797 טכסטיל בטחוני מרעום דולפין

מתכות 
 פינקלשטיין

 04-8722547 מתכת

 04-9535051 מתכת מתכת התבור

 04-6528822 השכרת ציוד לארועים סהר ארועים

 04-6069500 מוצרי סויה סוי מג'יק

 07-47474000 אספקת גז טבעי סופר סי.אנ.ג'י

 09-9516141 אספקת גז טבעי סופר אנ.ג'י
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 04-6529777 מוצרי פלסטיק סטרפלסט

 073-2862828 מתחם הוליס סלע לוגיסטיקה

 04-6426732 שתלים דנטליים עדין שתלים

 1-700-500-565 עץ עץ ועצה

 04-6426108 פלסטיק עורב מערכות

 כימיה פזקר
 

04-6423120 

 04-6404050 מוצרי קלקר קלקל תעשיות

 04-6420506 פלסטיק רומולד

רושדי תעשיות 
 מזון

 חלבה וטחינה
 

04-6352670 

 04-6402159 גריסת פלסטיק שחף

 04-8443234 מתחם הוליס תבור פלסט

 052-6025240 יציקות מדויקות תדירגן

 גלם לפלסטיקה תוסף
 

04-6068012 

 09-7436201 גלם לפלסטיקה חדש -תוסף 

 04-6527955 אריזה ופרסום תיקו

 04-6312257 פיצוחים תלס תעשיות מזון

 04-9596372 רשתות תמה
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 04-9596394 אריזת כותנה RMWתמה 

 04-6408100 מחלבה תנובה

 השכרה מבני תעשיה
 

04-6573211 

 השכרה חיל נכסים
 

04-8408091  

אשל"ד/מ.ל 
 השקעות

 03-6231230 השכרה

 


