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תשתיות פאסיביות

תשתיות אקטיביות

הנחת תשתית חוץ

בינוי חדרי תקשורת ושרתים

תשתיות פאסיביות

תשתיות אקטיביות

הנחת תשתית חוץ

בינוי חדרי תקשורת ושרתים

תשתיות פאסיביות

תשתיות אקטיביות

הנחת תשתית חוץ

בינוי חדרי תקשורת ושרתים

תשתיות פאסיביות

תשתיות אקטיביות

הנחת תשתית חוץ

IPT

סלולאר- יועץ תקשורת 

שילוב מערכת תקשורת

יועץ טלפוניה בנושא מרכזיות

IPT

סלולאר- יועץ תקשורת 

שילוב מערכת תקשורת

יועץ טלפוניה בנושא מרכזיות

IPT

סלולאר- יועץ תקשורת 

שילוב מערכת תקשורת

יועץ טלפוניה בנושא מרכזיות

072-2504478054-2929031pavel@ictbit.comפבלסלולאר- יועץ תקשורת ראש העין , 11העמל מ"אייסיטיביט פתרונות בע

יועץ בתחום עריות חכמות

אינטגרציית עיר חכמה

ב"מערכות שו

מ"מערכות חישה ומנ

Big Data

יועץ בתחום עריות חכמות

אינטגרציית עיר חכמה

ב"מערכות שו

מ"מערכות חישה ומנ

03-5338855

ראשון לציון , 14משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

ראשון לציון , 14משה לוי  מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

פתח תקווה , 2גרניט  מ"קונסיסט מערכות בע

7500101מיקוד , ראשון לציון מ"מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע

7500101מיקוד , ראשון לציון  מ"מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע

לוד , 6המלאכה  08-9135000משה דהןמ"אם טכנולוגיות בע.סי.טי

sharon@meser.org.il

052-6704546michal@iti-il.com

michal@iti-il.com

Ofer@consist.co.il

052-2030717sharon@meser.org.il

:טלפוניה תחומים 

072-2504385

יורם ביביש

עזרא דיין

072-2504385052-6704546עזרא דיין

03-9204105050-3009530עופר שקד

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה מ"אם טכנולוגיות בע.סי.טי

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה מ"אם טכנולוגיות בע.סי.טי

:עיר חכמה תחומים 

03-5338855052-2030717יורם ביביש

Eli@TCM.co.il

סוגי פרויקטיםכתובתשם הספק#
יצירת קשר

:יועצי תקשורת תחומים 

sharon@meser.org.il 7500101מיקוד , ראשון לציון  03-5338855052-2030717יורם ביבישמ"מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע
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סוגי פרויקטיםכתובתשם הספק#

יצירת קשר

Big Data

יועץ בתחום עריות חכמות

אינטגרציית עיר חכמה

ב"מערכות שו

מ"מערכות חישה ומנ

Big Data

````

ב"מערכות שו

אינטגרציית עיר חכמה

ב"מערכות שו

03-6938266052-3649562Neta@barash-somech.co.ilאיתן בראשרמת גן , 5החילזון חלוקי נחל

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה מ"אם טכנולוגיות בע.סי.טי

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןדוקומנטציה והתאמה לרגולציה בנושאלוד , 6המלאכה מ"אם טכנולוגיות בע.סי.טי

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןמניעת זליגת מידעלוד , 6המלאכה מ"אם טכנולוגיות בע.סי.טי

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןמעגלי אבטחת מידעלוד , 6המלאכה מ"אם טכנולוגיות בע.סי.טי

דוקומנטציה והתאמה לרגולציה בנושא

מניעת זליגת מידע

מעגלי אבטחת מידע

054-2566641or@primesec.co.ilאור לביאגדרה, 44לילינבלום פריימסק

054-2566641or@primesec.co.ilאור לביאגדרה, 44לילינבלום פריימסק

054-2566641or@primesec.co.ilאור לביאדוקומנטציה והתאמה לרגולציה בנושאגדרה, 44לילינבלום פריימסק

054-2566641or@primesec.co.ilאור לביאמניעת זליגת מידעגדרה, 44לילינבלום פריימסק

054-2566641or@primesec.co.ilאור לביאמעגלי אבטחת מידעגדרה, 44לילינבלום פריימסק

יועץ בתחום אבטחת מידע

דוקומנטציה והתאמה לרגולציה בנושא

מניעת זליגת מידע

מעגלי אבטחת מידע

יועץ בתחום אבטחת מידע

דוקומנטציה והתאמה לרגולציה בנושא

מניעת זליגת מידע

מעגלי אבטחת מידע

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןקוליות- מערכות אור לוד , 6המלאכה מ"אם טכנולוגיות בע.סי.טי

שרתים ומערכי אחסון וגיבוי

ווירטואליזציה

מערכות משובצות מחשב

072-2504385עזרא דייןראשון לציון , 14משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

michal@iti-il.com

ראש העין , 11העמל  072-2504478מ"אייסיטיביט פתרונות בע 054-2929031pavel@ictbit.comפבל

פבל ראש העין , 11העמל  072-2504478054-2929031pavel@ictbit.comמ"אייסיטיביט פתרונות בע

יועץ בתחום אבטחת מידע

:ציוד מחשוב תחומים 

פתח תקווה , 2גרניט  03-9204105עופר שקדמ"קונסיסט מערכות בע

072-2504385052-6704546עזרא דייןמ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

03-6441892052-3851755נועם פרנטתל אביב , 8האלוף עוזי נרקיס מ"פרנט הנדסות מערכות וניהול פרוייקטים בע

052-6704546michal@iti-il.com

ראשון לציון , 14משה לוי 

יועץ בתחום אבטחת מידע

Odelia@pernat.net

050-3009530Ofer@consist.co.il

יועץ בתחום אבטחת מידע

:אבטחת מידע תחומים 

sharon@meser.org.il

michal@iti-il.com

7500101מיקוד , ראשון לציון  מ"מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע

ראשון לציון , 14משה לוי  072-2504385עזרא דייןמ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

03-5338855052-2030717יורם ביביש

052-6704546
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סוגי פרויקטיםכתובתשם הספק#

יצירת קשר

מדפסות

ציוד קצה

מחשוב נייד

מחשוב לביש

קוליות- מערכות אור 

שרתים ומערכי אחסון וגיבוי

ווירטואליזציה

מערכות משובצות מחשב

מדפסות

ציוד קצה

מחשוב נייד

מחשוב לביש

22
 GIS- כלל הפלטפורמות הקיימות ב 

CRM

רמת גן,  א 44ארלוזרוב סטודיו מטנקו- דיאנה מטנקו 23
עיצוב גרפי בפלטפורמות שונות

פורטל ארגוני , מובייל, אתרי אינטרנט)
(ועוד

054-7383588diana@metenko.comדיאנה מטנקו

02-6519993050-5204903Arnon.Rund@hdfk.co.ilארנון רונדתל אביב , 32המסגר מ"הלוי דוויק בע24

04-8202120052-4063322ury@spheraeng.co.ilישראל קנרנשר , 16התעשייה ספירה הנדסה וניהול פרויקטים25

03-6441892052-3851755Odelia@pernat.netנועם פרנטתל אביב , 8האלוף עוזי נרקיס מ"פרנט הנדסות מערכות וניהול פרוייקטים בע26

michal@iti-il.com

מעקב וניהול פרויקטים באמצעות
 MS-PROJECT

072-2504385052-6704546עזרא דייןמ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

פתח תקווה , 2גרניט  03-9204105050-3009530Ofer@consist.co.ilעופר שקדמ"קונסיסט מערכות בע

ראשון לציון , 14משה לוי 

21

תכנון אסטרטגי ואינטרנט, נושאי מערכות מידע 

MS-PROJECTמעקב וניהול פרויקטים באמצעות 
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