הנדון  :דפיברילטור מסוג AED
להלן רשימה חלקית של לקוחות ,אשר רכשו דפיברילטורים תוצרת HEARTSINE
המיוצגת בארץ בלעדית על ידינו:
גופים ממשלתיים:


























כנסת ישראל
שרותי בריאות כללית
משרד הביטחון  -מנה"ר
יחידת המעברים  -משרד הביטחון
מגן דוד אדום (עוזר לייפר )03-6300240
משרד ראש הממשלה (רון )054-9744821
המשרד להגנת הסביבה (זיוה )050-6233339
רשות הגנים הלאומית (עובד )057-7762309
מס הכנסה (קובי קרדו )02-6559407
רשות שדות התעופה
משרד הביטחון (ברוך לס )03-6469941
משרד הביטחון כ.ד
בנק ישראל (משה גפן )02-6552900
משרד המשפטים (דודו שחף )050-6216300
משרד ראש הממשלה
הסוכנות היהודית
משרדי מבקר המדינה
שירותי כבאות והצלה
משרד לשיתוף פעולה אזורי
הוועד הפועל תל אביב
לשכת הבריאות המחוזית חיפה
משרד הבריאות י-ם  -המעבדות המרכזיות
רשות האכיפה והגבייה
משטרת ישראל
הנהלת בתי המשפט

















קיבוצים ומושבים:
מושב שקף (איתן )054-2207760
קיבוץ מעלה החמישה ( מאיר ) 052-3837111
קיבוץ נען (גדי )052-4572065
כפר סמר
כפר ידידיה
קיבוץ עין חרוד
מושב טל שחר (ד"ר קליין )08-9340825
מושב ניר בנים
חבל שלום
מושב פארן
קיבוץ מעברות
קיבוץ שער העמקים (אמיל )052-3744677
קיבוץ נגבה
קיבוץ ניצנים

עיריות,מועצות מקומיות ומתנ"סים :
 עיריית ראשון לציון
 עיריית תל אביב
 עיריית כפר סבא
 מועצה אזורית לכיש
 מועצה אזורית גן רווה
 מועצה אזורית תמר
 מועצה אזורית בקעת הירדן
 מועצה אזורית חוף הכרמל
 עיריית ערד
 עיריית חדרה (מדלן)04-6221107-
 עיריית שדרות
 עיריית טבריה
 עיריית רמלה
 מתנ"ס גוש עציון
 מתנ"ס נווה יעקב ירושלים
 מתנ"ס שדרות
 החברה למוסדות חינוך תל אביב
בתי מלון וכפרי נופש:






















רשת מלונות דן
רשת מלונות פתאל
רשת הולידיי אין קראון פלאז'ה
רשת מלונות רימונים
מלונות ישרוטל
מלון צל הרים
מלון גרנד קורט ירושלים
מלון הר ציון
מלון ענבל
מלון שלום
מלון קדם
מלון חוף התמרים
מלון רמת רחל
מלון מעלה החמישה
מלון שרתון תל אביב
מלון קרלטון תל אביב
אכסניית יהודה
מלון הילטון מלכת שבא
מלון קולוני ביץ'
מלון הנסיכה
מלון הרודס

בתי ספר ומכללות:












מרפאות ומרכזים רפואיים:





האוניברסיטה הפתוחה
תיכון בליך
מכללת אחווה
מכללת אריאל
קריית חינוך גבעת וושינגטון
המכללה האקדמית כנרת
ביה"ס הגבוהה לטכנולוגיה בירושלים
אוניברסיטת בן גוריון ושלוחותיה
מכללת ספיר
אורט ישראל
מכללת רמת גן











קבוצות כדורגל,מועדוני ספורט ,קאנטרי
ובריכות:
 מכבי חיפה
 בית"ר ירושלים (יגאל צברי )052-2621091
 הפועל ראשל"צ
 בריזה מועדון ספורט
 ספורטן (אורן )052-6996300
 מרכז נופש כפר בילו (חיים )052-3345103
 מועדון רחובות
 פארק המים רעות
 מועדון ספורט כפר שמריהו
 בריכת סירקין
 בריכת הקריה בית שמש
 הפועל באר שבע
מפעלים
ותעשייה:קלאב 'ניר עוז'
רשת קאנטרי













קונברג'יס
פרוטליקס בע"מ
הדסה אופטימל
( NICEחזי שרגא )054-5995399
אקטימייז בע"מ
ריטליקס בע"מ
 YESטלוויזיה בלווין
מפעלי נשק לישראל בע"מ
(שמוליק שופ )03-7606000
תה"ל
שטראוס גרופ
חברת מטריקס

מרפאת שיניים ד"ר דני קאופמן
מרפאת שיניים ד"ר מיכה פלד
הסתדרות רופאי השיניים
איגוד הפריודונטיים
(פרופ' שוורץ )02-6252110
הדסה אופטימל
זיכרון מנחם
עמותת לחיים
מרפאת ד"ר אסטיס
מרפאת ד"ר לאופר
אמבולנס ראשון לציון
ארגון לב מלכה
בית אבות עמל בשרון
ד"ר אדרי רות -מרדימה.

שונות:























רשת קניוני עופר
מעונות אקי"ם
אלווין ישראל
ערד טקסטיל בע"מ.
רשת קניוני עזריאלי
(אפי )054-5608043
ימית ( 2000אלון )03-5500000
קבוצת קרסו (מישל )052-3636464
איחוד הצלה
מיני ישראל
מקורות
מ.ת.נ.א ניהול ואחזקה בע"מ
נתון ניהול ונכסים
מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ
(מתן קנטי )03-6083555
איקאה
התאחדות האולמות וגני האירועים
(מנכ"ל ההתאחדות מר יהודה כהן
)057-7770677
סינמה סיטי
טמרס נופש בע"מ
בברכה,
טריומף
רפואה בע"מ
שרותי בע"מ
ש.א.ג ישראל
כושר ביחד
מודיעין אזרחי
נמל תל אביב

ועוד...

