

המדריך המלא לבכירים ונבחרים
בממסד הישראלי
טופס הזמנה
להדפיס ולהחזיר בפקס 09-9569564
או במייל yuval@barner.co.il

נבקש לספק לנו_____ עותקים של המדריך המלא לבכירים ונבחרים בממסד הישראלי,
כ 530 -עמודים המכילים מידע אודות כ 8,335 -אישים במחיר של  ₪ 680.-לכל עותק.
שם המזמין:
כתובת למשלוח:
				
טלפון נייד:
		
תשלום בכרטיס אשראי :ויזה

מייל:
אמריקן אקספרס

		
ישראכרט

											

											

 3ספרות בגב
בכרטיס

בתוקף עד :חודש________שנה______ שם בעל הכרטיס____________________________________:ת.ז__________________________.
תשלום בהעברה בנקאית :בנק לאומי ,סניף  ,614חשבון  1076017לפקודת לינקו.
תשלום בהמחאה :לפקודת לינקו ,אני מתחייב לשלם עבור הזמנתי לא יאוחר מ 7-ימים מיום קבלתה בדואר רשום (לחברות ולגופים ממסדיים בלבד).
שם האחראי לתשלום_______________________________________:טלפון נייד של האחראי לתשלום____________________________:

חתימה וחותמת מחייבת______________________________________:

							

תוכן העניינים
•לשכת הנשיא
•לשכת יו”ר הכנסת
•הסיעות בבית המחוקקים
•ועדות הכנסת
•חברי הכנסת
•עוזרים פרלמנטרים
•שתדלנים בכנסת
•מבקר המדינה
•משרד ראש הממשלה
•שרים במשרד ראש הממשלה
•משרד השר לעניינים אסטרטגים
•השר לפיתוח הנגב והגליל
•המועצה לביטחון לאומי
•הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
•נציבות שירות המדינה
•משרד הביטחון
•צבא הגנה לישראל
•משרד לביטחון פנים
•משטרת ישראל
•משרד החוץ

•משרד המשפטים
•משרד הפנים
•משרד הבריאות
•בתי החולים הממשלתיים
•משרד החינוך
•משרד התרבות והספורט
•משרד המדע והטכנולוגיה
•משרד הקליטה
•משרד הרווחה
•המוסד לביטוח לאומי
•משרד התקשורת
•דואר ישראל
•משרד להגנת הסביבה
•משרד החקלאות
•משרד התיירות
•משרד האוצר
•רשות החברות הממשלתיות
•רשות המיסים
•בנק ישראל
•משרד התמ”ת
•הרשות להגבלים עסקיים

•הרשות לעסקים קטנים
•שירות התעסוקה
•קרנות לפיתוח עסקים
•מכון היצוא
•התאחדות התעשיינים
•איגוד לשכות המסחר
•לשכת מסחר דו לאומית
•מרכזי טיפוח יזמות
•משרד התשתיות הלאומיות
•החברה הלאומית לדרכים
•מקרקעי ישראל
•חברת החשמל
•רשות המים
•מקורות
•משרד התחבורה
•רשות שדות התעופה
•חברת נמלי ישראל
•רכבת ישראל
•חברות כבישים ארציים
•משרד הבינוי והשיכון
•עמידר

•המשרד לשרותי דת
•הרבנות הראשית
•ראשי ערים ומועצות מקומיות ואזוריות
•מנכ”לים ,גזברים ,יוע”מ ,דוב־
רים ברשויות המקומיות
•ראשי אגפי הנדסה ,שפ”ע,
רכש ,תברואה
•ראשי אגפי חינוך ,תרבות ורווחה
•ראשי אגפי תברואה ,מוקדים
עירוניים ובטחון
•ראשי חברות עירוניות כלכליות
•מרכז השלטון המקומי
•בכירי התקשורת בישראל
•תקשורת משודרת בטלוויזיה וברדיו
•עורכים ראשיים של תקשורת כתובה
•עיתונאים בכירים בכלי התקשורת
•עורכים ועיתונאים בתקשורת המקומית
•בכירי התקשורת במדיה הדיגיטלית

לינקו – דיוור ישיר חוקי ,מאגר מידע מוכר ומאושר ע"י רשם מאגרי המידע 556338
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