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מדריך לקבלן תשומות בנייה

שלום רב,

ענף הבנייה מהווה 5.5% מהתוצר המקומי הגולמי בישראל. החשיבות של הענף היא מעבר לשיעור המשמעותי שהוא 
תופס בעוגת התוצר הישראלי. ענף הבנייה משפיע על כלל ענפי המשק ושימושי התוצר: החל מהבנייה הפרטית למגורים, 
דרך בנייה למגזר העסקי -  משרדים, מפעלים, מרכזי מסחר ועוד, ועד לבנייה ואחזקה של תשתיות ומבנים ציבוריים. 

איכות הבנייה והרמה המקצועית של המוצרים בהם משתמשים קבלי הבנייה ניכרת בכל תחום בחיינו. לא ניתן להתעלם 
מרמת המוצרים בהם משתמשים הקבלנים. המוצרים וחומרי הגלם לבנייה נותרים בידי הלקוחות שנים רבות לאחר 
תום עבודות הבנייה. האריחים החיצוניים בבתי המגורים, מערכות המיזוג בבתי החולים, הדלתות בבנייני המשרדים 
ומערכות האינסטלציה במפעלים ועוד אלפי מוצרי בנייה שונים, כולם ללא יוצא מן הכלל, חייבים לעמוד בסטנדרטים 

של בטיחות ואיכות, וכן לעמוד באמות מידה כלכליות ולהציע פתרונות חסכוניים לקבלנים ולקוחותיהם. 

בקטלוג זה נעשתה עבודה מקיפה של מיפוי מוצרי הבנייה המיוצרים בישראל. במהלך העבודה על הקטלוג שמחנו 
לתקף את העובדה כי בישראל קיימות מאות חברות העוסקות בייצור מוצרים לענף הבנייה. המוצרים כחול לבן עומדים 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר. הטכנולוגיה הישראלית והחדשנות בולטת לא רק בענף ההיי-טק, אלא גם בענף הבנייה, 

כאשר מוצרים רבים הינם תוצר השקעה במחקר ופיתוח ושיפור מתמיד באיכות המוצר הישראלי.

בימים בהם יוקר המחייה בענף הדיור מעסיק את הממשלה ביתר שאת, ראוי להדגיש כי החדשנות הישראלית בתחום 
הבנייה והיתרון האיכותי של המוצרים אינם גורם מפריע למטרה ראויה זו, אלא נהפוך הוא – המוצרים הישראלים יכולים 

להיות תחרותיים בשוק, ואף במקרים רבים להוביל לחיסכון בטווח הארוך, למשל בתחום של מוצרים לבנייה ירוקה.

משרד הכלכלה שמח לתמוך ביצור מוצרי בניה כחול לבן במספר כלי פעולה; תמיכה במחקר ופיתוח במסגרת קרנות 
המדען הראשי  ובכלל זאת תכנית התעשייה המסורתית שהוא מפעיל; תמיכה בהשקעות הון במסגרת מרכז ההשקעות; 
הקצאת קרקע באמצעות מינהל אזורי תעשייה, תמיכה בתעסוקה והכשרת עובדים במסגרת מסלולי התעסוקה במרכז  
ההשקעות ופעילות האגף להכשרה מקצועית. כלים ייעודיים לעסקים מוצעים ע"י הסוכנות  לעסקים קטנים ובינוניים 

וכלי סיוע  לקידום היצוא בחו"ל מוצעים ע"י מינהל סחר חוץ ומערך הנספחים המסחריים.

ציבור הקבלנים יכול ליהנות מפירות ההצלחות של תעשיית מוצרי הבנייה בישראל. קבלנים רבים מבקשים לקנות 
מוצרים כחול לבן ולצד קבלת מוצר איכותי, לתמוך בתעשייה הישראלית וליצור מקומות עבודה חדשים במשק. קטלוג 
זה, שהוכן על ידי מטה כחול לבן ומנהל סביבה ופיתוח בר קיימא, נועד לעזור לקבלנים לאתר מוצרים כחול לבן ולחשוף 
אותם למוצרים חדשים בשוק. אנו שמחים להגישו לטובת חיזוק שיתוף הפעולה בין ענף הבנייה לתעשייה הישראלית.

בברכה,

ינון אלרועי,
משנה למנכ"ל משרד הכלכלה

1.  http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/chap-2.pdf
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סקירה מטה כחול לבן

רקע יעדים ופעילויות
30/8/2009 בה נקבע כי יפעל להשגת יעדיה של  727 מתאריך  מטה כחול לבן הוקם בהתאם להחלטת ממשלה 
התכנית הממשלתית לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות של מוצרים כחול לבן, הן לטובת הגדלת התעסוקה והן 
כאמצעי להעצמת הגאווה הלאומית במוצרים ישראלים.  למימוש מטרה זו הוטל על שר התמ”ת לפעול בתיאום עם 

לשכות התיאום של הארגונים הכלכליים ועם שר החינוך.

לפיכך, מטה כחול-לבן פועל בשיתוף ובתיאום עם התאחדות התעשיינים וההסתדרות החדשה, במטרה להשיג את 
לטובת הגדלת  יעדיה של התכנית הממשלתית לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות של מוצרים כחול לבן, הן 

התעסוקה והן כאמצעי להגברת תחושת הגאווה הלאומית במוצרים הישראליים. 

פעילות מטה כחול לבן, מתבצעת במקביל במספר מישורים מתוך כוונה להביא להעלאת המודעות ולשינוי מהותי 
וארוך טווח בהתייחסות הציבור כולו לחשיבות התעשייה וקניית מוצרים מתוצרת מקומית:  

מול עסקים ויצרנים - עידוד סימון המוצרים באמצעות תו “מיוצר בישראל” כך שלציבור יהיה קל לזהותם, טיפול בתלונות 
יצרנים על אפליה בעניין העדפת תוצרת הארץ במכרזים וקידום תיקוני חקיקה בתחום זה. 

מול צרכנים - הגברת המודעות ועידוד רכישת מוצרים כחול לבן לציבור הרחב באמצעות קמפיינים באמצעי התקשורת,  
באינטרנט וברשתות חברתיות ופעילויות קד”מ,  

בקרב ילדים בני נוער וסטודנטים - באמצעות פעילויות מגוונות בבתי הספר החל מסדנאות וקורסי יזמות להכרות עם 
התעשייה המקומית וחשיפה לתו “מיוצר בישראל” והמשך בפעילות אינטנסיבית בשיתוף עם משרד החינוך להחדרת 

הנושא הערכי לתכניות הלימוד בבתי הספר.
 http://www.buyisraeli.co.il/default.aspx פעילות מטה כחול לבן מופיעה באתר

http://www.facebook.com/buyisraeli באתר האינטרנט ובפייסבוק

תרומת כחול לבן לכלכלה הישראלית
רכישת מוצרים המיוצרים בישראל הנה בעלת חשיבות והשפעה רבה על הנעת המשק, התרומה לכלכלה, יצירת 
תעסוקה וצמצום הפערים, וכמובן, משפיעה על תחושת הגאווה הלאומית. ממחקר שנעשה עבור מטה כחול לבן עולה 
2,750 מקומות עבודה חדשים לאורך זמן, ולכן  מייצרים  מיליארד שקלים של יבוא, המוסבים לייצור מקומי –  כי כל 
יש חשיבות רבה לשקיפות, למודעות ולכלים, אשר יכולים לסייע לצרכנים לזהות את המוצרים המיוצרים בישראל, 

ולבחור בהם כאשר הקניה מתאימה לצרכן. 

צרכנות נבונה, הלוקחת בחשבון, לצד העלות והאיכות, גם שיקולים של תרומה למשק, לתעסוקה ולצמיחת העסקים 
הקטנים והבינוניים, שמירה על הסביבה, איכות ועוד, מהווה הבעת אמון, תמיכה וסולידריות חברתית של הצרכנים 

במועסקים בתעשייה הישראלית.
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מדריך לקבלן תשומות בנייה

על פי סקר תפיסות ועמדות כלפי מוצרים כחול לבן, שנערך על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה עבור משרד הכלכלה, בינואר 
2013 - 88% מהצרכנים בישראל מעדיפים לרכוש כחול לבן בהנחה שאיכות ומחירי מוצרים כחול לבן ותוצרת חוץ 
הינם זהים. 42% יסכימו אף לשלם יותר עבור מוצר כחול לבן, כאשר מחירו יקר בעד 10% ממקבילו המיובא. 42% ציינו 
רוכשים היום הרבה יותר מוצרים כחול לבן בהשוואה לאשתקד. עוד עולה מהסקר כי 61% מכירים את התו “מיוצר 

בישראל” ולמעלה מ-70% ציינו כי לקניית מוצרים כחול לבן תרומה לצמצום האבטלה ולשיפור הכלכלה. 

על פי סקר נוסף שנערך בינואר 2014 עולה כי 75% מכירים ומזהים את תו “מיוצר בישראל”. כמו כן תו מיוצר בישראל 
הוא התו המזוהה ביותר ביחס לתווים חשובים אחרים.

פעילויות כחול לבן לעידוד יצרנים 
מטה כחול לבן משקיע משאבים רבים כדי לעודד יצרנים מקומיים לסמן את מוצריהם ב”תו מיוצר בישראל” ולסייע 
לצרכן הישראלי ביצירת כלים ומודעות לזיהוי מוצרים תוצרת כחול לבן. נכון להיום, למעלה כ-1030 יצרנים כבר קיבלו 
זכאות לסימון אלפי מוצרים באמצעות תו “מיוצר בישראל” וחלקם הגדול מפרסם את מוצריו בקטלוג המוצרים כחול 

.)www.buyisraeli.co.il( לבן
המטה פועל באופן מתמיד ומגבש יוזמות שיסייעו ליצרנים בעלי התו להציג את מוצריהם המסומנים, ברשת האינטרנט 
ובאתרי סחר מובילים, כגון: אתר zap, kama, Mysupermarket. zapmarket, אתר הדירה, המציגים מוצרי מזון לצד מוצרי 

הצריכה מתחום ה-Non food, כגון מוצרים לבית. 
המטה פועל להגנת זכויות היצרנים במכרזים בהתאם לתקנה להעדפת תוצרת הארץ בחוק המכרזים, המאפשרת 
ליצרן ישראלי לקבל העדפה ביחס ליבואנים, במכרזים הנערכים ע”י משרדי ממשלה ויחידות הסמך, ובלבד שאינו 

נוגד הסכמים בינלאומיים. 

www.madeinisrael.gov.il:פרטים לגבי תו “מיוצר בישראל” והתנאים לקבלתו ניתן לראות באתר

www.madeinisrael.gov.il
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מדריך תשומות לבנייה כחול לבן

היתרונות ברכש מוצרים ושירותים מקומיים, "כחול לבן"
רכש מקומי מקנה יתרונות רבים לכלכלה המקומית ולסביבה, וננסה לסקור את חלקם בפרק זה. הכוונה כמובן היא 
ההעדפה לעשות שימוש ולרכוש מוצרים ושירותים המיוצרים במדינת ישראל על פני אלו המיוצרים הרחק מכאן, 

בחו"ל. מוטו המזוהה עם גישה זו הינו, "תחשוב גלובאלי, תפעל לוקאלי". 

ישנה הנחה שהגדלת הביקוש למוצרי "כחול לבן", תחזק את היצרנים המקומיים, תגדיל את פעילותם הכלכלית, 
תוסיף מקומות העבודה ותצמצם את ממדי האבטלה ההולכים וגדלים בעת האטה ומיתון ותטיב עם הסביבה. בכדי 

להבין הנחה זו נמנה את האלמנטים השונים אשר קשורים בה: 
הגדלת היקף התעסוקה במדינה ואיכותה: עסקים מקומיים מעסיקים בצורה ישירה כח אדם מקומי ובכך מגדילים   •
את היקף התעסוקה בישראל. בנוסף להיקף המשרות, גם מניפת אפשרויות התעסוקה מתרחבת בזכות מדיניות 
ההעדפה של עסקים מקומיים, המסייעת לעסקים ולעוסקים להתפרנס ממתן שירותים, ומעשירה את מגוון 

אפשרויות התעסוקה המקומית. 
איכות העסקים: קידום של רכש מקומי תוך דרישה שלא לפגוע בסטנדרטים, תורם לחדשנות ברמה המקומית,   •
אשר לכשעצמה, תורמת לשיפור מיומנויות העובדים. כאשר עסק יודע כי יש לו סיכוי של ממש להיות ספק, הוא 

ירצה להשקיע בחדשנות ופיתוח. 
עידוד מצוינות עסקית מקומית: רכש מקומי מהווה עוגן איתן לפעילות העסקים המקומיים ולתעסוקת עובדיהם.   •
תמרוץ שרשראות ספקים מקומיות: רכש מעסק מקומי מבטיח ”מחזור נוסף“ לחלק מהכסף המושקע בכלכלה   •
המקומית. בנוסף, עסקים מקומיים משאירים יותר כסף בכלכלה המקומית ליבוא מוצרים – הן באמצעות קשרים 
אנכיים )קשר בין ספק ליצרן במעלה שרשרת הייצור( והן אופקיים )קשר בין יצרנים של מוצרים משלימים( עם 

יצרנים מקומיים.

בנוסף לכל התרומות הכלכליות למשק אשר נמנו כאן, יש את התרומות הבלתי מבוטלות לסביבה, אשר מהוות גורם 
קריטי להעדפה של רכש מקומי. 

תהליך השינוע ימי/יבשתי של יבוא סחורות ומטענים בין מדינות הינו גורם חשוב מבחינת רמת הזיהום ובזבוז המשאבים, 
הן בהיבט המקומי והגלובלי של הליך השינוע והן בהיבט המקומי של ריכוז כלי השינוע )אוניות, משאיות( בנמלים. כך 

שייצור מקומי משמעו פחות אנרגיה, פחות פליטות גזי חממה ופחות זיהום.

נקודה סביבתית וכלכלית חשובה לא פחות היא שתהליכי הייצור בחלק ממדינות היבוא לישראל אינם כפופים לרגולציה 
סביבתית או שבמקרים מסוימים הרגולציה הסביבתית במדינות אלו אינה הדוקה כפי שהיא בישראל. על כל כן העדפת 
יבוא על פני ייצור מקומי תוביל לפגיעה עודפת בסביבה.  כתוצאה מכך גם, עלויות הייצור במדינות אלו נמוכות יותר 

ביחס לעלויות הייצור בארץ ובכך נוצרת אפליה ופגיעה בכושר התחרותיות של החברות המייצרות בישראל. 
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מדריך לקבלן תשומות בנייה

ישנם יתרונות נוספים בהעדפה של רכש מקומי "כחול לבן" ישירות לרוכש. עסקים מקומיים מעסיקים במקרים רבים 
כח אדם מקומי אשר משקיע יותר בהכרת הלקוח וצרכיו. כך שרמת השירות המתקבלת טובה יותר. 

כך גם ידוע שעסקים מקומיים נוטים יותר להשקיע במדינה ובקהילה המקומית חזרה מאשר עסקים גלובאליים. 

לסיכום, אמנם בשוק המוצרים ובשווקים כיום לפעמים הדבר הטבעי איננו לרכוש מקומי מאחר ולעיתים כלכלי 
יותר לרכוש את אותם מוצרים בחו"ל. עם זאת עלינו להביט במכלול ההשפעות החיוביות והיתרונות של רכש מקומי 
בכדי להבין שמעבר למחיר אשר איננו מגלם את כלל ההשפעות הסביבתיות, מסתתרת תמונה מורכבת כאשר בה 

בשלמותה, מבינים שהעדפה של כחול לבן טובה יותר לכולנו.

נכתב על ידי ד"ר דוד אסף, מנהל תחום סביבה בתעשייה, מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא, משרד הכלכלה
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אלפון – רשימת חברות

טלפוןאתרסוג מוצרשם חברה
DOORS4Uדלתות וחלונותwww.doors4u.co.il074-7030073

א. פתיה מוצרים אלקטרו 
מכניים

חשמל ותאורה 
פיקוד ובקרה

www.fetaya.com03-9611150

www.aahplast.com08-6235745אביזרים לצנרת ציודא.א.ח פלס

א.ל.ד מערכות אזעקה 
מתקדמות

דלתות וחלונות
פיקוד ובקרה

www.eld-industry.co.il08-9797121

www.nadiv.com08-9364223הצללהא.ר. נדיב

אגוז פתרונות אחסון 
חכמים

 www.machsan.co.il 08-9154434מבנים 

פיקוד ובקרהאוטומט ירושלים הנדסה
חשמל ותאורה

תשתיות לחשמל

 www.otomat.co.il02-6783007

ציודאומנות הפלסטיק )א.י(
גינון

www.plastic-art.co.il03-6205015

www.or-ad.com03-9050600חשמל ותאורהאור- עד

אריחים אורבונד תעשיות גבס
טייח

לוחות ואבקות גבס
פרופילים 

www.orbond.co.il03-6342853

אריחיםאורטגה תעשיות שיש
כיורים, אסלות ומיכלי הדחה

www.ortega.co.il03-7169872

www.orlite.com08-9384425תשתיות לחשמלאורלייט תעשיות )מלניום 2000(

www.oren-playground.co.il050-5267294גינוןאורן מתקני משחקים

בלוקיםאיטונג
מבנים 

www.ytong.co.il04-6178800

מערכות סולריותאינטראלקטריק התקנות
תשתיות לחשמל

 www.interelectric.co.il04-6414555

www.el-avcompressors.co.il04-8764339מיזוגאל אב מדחסים

הצללהאל סורג
ציפוי 

www.al-sorag.co.il1-700-501-701

חשמל ותאורהאל ריי סלבדור
תשתיות לחשמל

www.erslighting.com04-6442221
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מדריך לקבלן תשומות בנייה

טלפוןאתרסוג מוצרשם חברה

דלתות וחלונותאלומאיר
מבנים 

ציוד

www.alumayer.co.il072-2123555

www.alcon.co.il02-5352581מבניםאלומיניום קונסרקשיין פרו

דלתות וחלונותאלטרון
הצללה
מבנים 

מחיצות
שערים חשמליים

www.eltron.co.il04-6272821

אלפא קום אספקה 
הנדסית

פיקוד ובקרה
אביזרים לצנרת

/www.alfacom.co.il04-8490060

אלפאסמארט בקרת 
אנרגיה

www.alfa-smart.com04-9118000/פיקוד ובקרה

www.electra-consumer.co.il1-800-222-222מיזוגאלקטרה תעשיות מיזוג אוויר

www.electrosen.co.il03-6184131חשמל ותאורהאלקטרוזן

www.eltam-eh.co.il04-9035300חשמל ותאורהאלתם עין השופט

www.mti-israel.co.il08-9420765אביזרי אמבטיה ומטבחאם טי איי

www.switcher.co.il077-3213814פיקוד ובקרהאם.די.אס טכנולוגיות אלחוט

www.lprsystem.co.il09-8995397פיקוד ובקרה אמנד אר מערכות )1994(

www.aquarimat.com09-7717344פיקוד ובקרהאקווה רימט

אריחיםאקרשטיין תעשיות
מבנים
רעפים

www.ackerstein.co.il09-9596666

מיזוגארי לוי ייצור ומכשירי מעבדה
ציוד

תשתיות לחשמל

/www.arilevy.co.il03-6186001

פיקוד ובקרהאריה הנפלד בע”מ
ציוד

www.henefeld.co.il04-6272666

אשפלאסט מסחר 
ותעשיות פלסטיק

www.ashplast.com08-6750210איטום

www.blockal.co.il04-6787888/בלוקיםבלוקל רביד

הצללהברק סוככים הצללה ושיווק
חשמל ותאורה

www.barak-group.co.il04-842-8281

אריחיםגני ירושלים מורדוך
חיפויים

www.jgsw-group.com02-9922113
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טלפוןאתרסוג מוצרשם חברה
www.gaash.com09-9529393 חשמל ותאורהגעש מוצרי תאורה

www.Donatello-k.com03-9794575מטבחיםדונטלו עיצוב ושיווק

דורי קימחי תאורה 
אדריכלית

www.kimhi.co.il03-6823857חשמל ותאורה

DESIGN ריהוטדוריןwww.dorindesign.co.il08-6282142

www.dinamika-reshatot.co.il08-9726791הצללהדינמיקה רשתות

www.hamadia-doors.co.il 04-66666611דלתות וחלונותדלתות חמדיה

www.pandoor.co.il03-9555000דלתות וחלונותדלתות פנדור

NEW WAY – חשמל ותאורהדרך חדשה
מערכות סולריות

צבע

www.neway1.co.il03-9031866

www.hakohav.co.il08-6818899ציודהכוכב חברה לתעשיות

www.thermostatfori.co.il09-7884777פיקוד ובקרההתרמוסטט לישראל

www.waisbord.co.il03-9243656חשמל ותאורהוויסבורד הספקה

ולנטינו איילון ייצור ושיווק 
רהיטים

www.valentino.co.il08-6899477ריהוט

www.vax-eng.com03-5518623מיזוגוקס מערכות אנרגיה בע”מ

אביזרים לצנרתזילברמן טכנולוגיות
מיזוג

www.silbermnn.com03-9309186

כבלים זיקה תעשיות
ציוד

www.zika.co.il04-9851851

03-9606451אין אתרמיזוגזלמן סודקביץ ובניו

03-9326233אין אתרציודזן בר כלי עבודה

www.uheat.co.il08-6758338מיזוגח”ן חימום

ציודחי תעשיות מתכת
תשתיות לחשמל

08-9366299אין אתר

www.hamat.co.il08-8513810ברזיםחמת ברזים

חרסה כלים סניטריים 
קרמיקה

אביזרי אמבטיה ומטבח
כיורים, אסלות ומיכלי הדחה

www.harsa.co.il08-6464328

www.tyrec.com04-6350550אריחיםטיירק

www.tikaline.co.il03-9306151חשמל ותאורהטיקה ליין

www.cover4u.co.il057-7900777הצללהטכנו ברזנטים הצפון

www.teldor.com04-6770559כבלים טלדור כבלים
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מדריך לקבלן תשומות בנייה

טלפוןאתרסוג מוצרשם חברה

איטוםטמבור
טייח

לוחות ואבקות גבס
צבע

www.tambour.co.il09-8925530

www.unique-eng.co.il09-7498707מיזוגיוניק הנדסה ומיזוג אוויר

www.yaadnagish.com02-5700505 ציודיעד נגיש

יצור מזגנים מתכת וקס 
)1990(

www.vax-eng.com03-5518623מיזוג

אריחיםישראמארין ייצור מבנים
גינון

חיפויים
מבנים 

http://isramarin.com08-6111300

חשמל ותאורהכדן טכנולוגיות
מערכות סולאריות 

www.cdntec.com054-5699001

דודי שמשכרומגן 
מערכות סולאריות

www.chromagen.co.il04-9538800

איטוםכרמית מיסטר פיקס
דבק
טייח

www.carmit-mrfix.com 04-6178924 

www.keter.com09-9591255כתר פלסטיק

לדמרקט )לדאיט תאורה 
ירוקה (

www.ledmarket.co.il077-5362076חשמל ותאורה

גדרותלי מערכות
פיקוד ובקרה

www.lisystem.co.il050-3333678

http://www.limonwood.co.il052-3480212/מבניםלימון עבודות עץ

אביזרי אמבטיה ומטבחלינאה מקלחונים
חיפויים

www.mitrani.co.il03-5574000

ליפסקי מוצרי אינסטלציה 
וסניטציה

אביזרים לצנרת
כיורים, אסלות ומיכלי הדחה

www.lipski.co.il03-9066888

www.lasry.co.il03-6810145חשמל ותאורהלסרי תעשיות תאורה

www.tropi-gan.co.il08-6751845הצללהמ. טרופיגן עיצובים

מ.ע.ג.ל ייצור מריצות 
ועגלות

בידוד
פרופילים 

ציוד

www.magalltd.co.il09-8870788
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טלפוןאתרסוג מוצרשם חברה

www.magic-tec.com08-5428855אביזרים לצנרתמג’יק )טכנולוגיות( קרמיק

הצללהמוסקוביץ די סי הרכבות
חיפויים
מבנים 

פרופילים

www.ds-ltd.co.il04-6373333

www.zivltd.com/kitchen108-6892020  מטבחיםמטבחי זיו

www.regba.co.il04-9529933 מטבחיםמטבחי רגבה

פיקוד ובקרהמילא
מערכות סולאריות

פיקוד ובקרה

www.mila1.co.il03-6889632

www.mistriel.co.il/he08-9328295מטבחיםמיסטריאל אומנות בעץ

אביזרים לצנרתמנשה ברוך ושות’
ציוד

תשתיות למים

 www.menashe-baruch.co.il08-9217877

גדרותמסגריית פומפ
הצללה

חלונות ודלתות
מבנים 

פרופילים
שערים חשמליים

www.mpomp.co.il050-4883500

www.greenshpon.biz/he04-9913181ציודמפעלי גרינשפון להנדסה

www.scohen.co.il08-6723424בידודמפעלי מתכת ש. כהן

www.marbleplast.co.il03-9072771 דבקמרבל פלסט

איטוםמרדכי וולך
בידוד
דבק
טייח
ציפוי

www.vollach.co.il03-9212703

052-5695572אין אתרחשמל ותאורהמשה שאלתיאל

www.nim.co.il08-6299315חול, גיר וסיד נגב מינרלים תעשייתיים

אריחיםנגב קרמיקה שיווק )1982(
חיפויים

www.negev-new.co.il03-9436666

www.ezuvim-amka.co.il04-9566666מטבחיםנגריית עיצובים
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מדריך לקבלן תשומות בנייה

טלפוןאתרסוג מוצרשם חברה

אביזרים לאמבטיה ומטבחנגריית ש. אור
מטבחים

ריהוט  

04-8744759אין אתר

דלתות וחלונותנגריית שערי ברכה
ריהוט

www.sb-doors.co.il03-5500596

www.novok.co.il073-2262828מטבחיםנובו מטבחים

www.nurielmd.co.il04-6373303 איטוםנוריאל כהן שיווק והפצה

ניו לייט ייצור ושיווק גופי 
תאורה

www.new-light.co.il03-9513044חשמל ותאורה

צבעיםנירלט
איטום

צבע
ציפויים

www.nirlat.com08-9986333

www.nesher.co.il073-291500מלטנשר - סחר שווק מלט

דלתות וחלונותס.ה.ל אלובין
הצללה
מבנים

פרופילים 

www.alubin.com04-8787070

www.sulamot-hagit.co.il03-9343677ציודסולמות חגית

www.start-gun.com08-8660057ציודסטארט גאן

אריחיםסטודיו לקרמיקה
חיפויים

www.studio4.co.il03-97771777

www.synergy-cables.com04-8466222כבלים סינרג’י כבלים

www.samgalconcept.co.il04-6158601מטבחיםסמגל

www.amicell.co.il08-8561612פיקוד ובקרהעמיטל – עמית תעשיות

פ.ל.א – פתרונות לחיסכון 
באנרגיה

מיזוג
פיקוד ובקרה

www.coolmax.co.il052-3234299

www.plh.co.il08-9973482חשמל ותאורהפ.ל.ה הנדסת תאורה

פאר נשר - מוצרים 
לצביעה ובנייה

איטום
דבק
ציוד 

www.pngroup.co.il08-9240990

פארקינג קיט חניונים 
אוטומטיים

ציוד
שערים חשמליים

www.parkingkit.co.il077-7782525
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טלפוןאתרסוג מוצרשם חברה

חשמל ותאורהפג חום אביב
מיזוג

www.pha.co.il09-7498707

בידודפוליביד 
ציוד

www.polybid.co.il08-6408505

www.polysac.co.il08-8598686ציודפולישק

דלתות וחלונותפזגל שינוע לתעשייה
הצללה

ציוד
ציפויים

שערים חשמליים

www.pazgal.co.il04-6239600

www.pazkar.co.il04-6423111איטום פזקר

פרופיליםפלגל תעשיות פלסטיק
ציוד

תשתיות למים

www.palgal.co.il04-6531629

צבעיםפלורמא
ציוד

www.florma.co.il09-7442921

אביזרים לצנרתפלסאון
ציוד

www.plasson.co.il073-2333777

איטוםפרסקו צבעים
בידוד
טייח
ציפוי
צבע

www.frescocolors.com08-6723424

אביזרי אמבטיה ומטבחצינור וברז שיווק 1998
אביזרים לצנרת

גינון
ציוד

www.tzinor.co.il08-8565280

www.tzlalit.co.il03-5362955הצללהצללית סוככים

גינוןקיסריה עיצוב בנוף
הצללה

ציוד

www.caesarion.co.il04-6263006

אריחים קל קאבר חיפויים
חיפויים

www.kalcover.co.il052-8284074 

www.karnit-hr.co.il08-8597478/ מטבחיםקרנית חרושת עץ
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טלפוןאתרסוג מוצרשם חברה

פרופילים רבדיון
ציוד

www.rabdion.co.il02-5833525

www.doron1949.co.il03-9368666ריהוטרהיטי דורון

furniture.lavi.co.il04-6799400ריהוטרהיטי לביא

www.rudolf-mayer.co.il04-8721023אביזרים לצנרתרודולף מאיר

www.rossetto.co.il1-800-35-2929ריהוט  רוזטו

www.transnegba.com03-5330477פיקוד ובקרהרון סיטון ייצור שנאים

www.rrgardening.com02-6436408מבניםריצ’ארד רוזנבאום

www.reshafimdoors.co.il08-6741003דלתות וחלונותרשפים דלתות פלדה ומיגון

חשמל ותאורהשגייא לעבודות חשמל
תשתיות לחשמל

www.sagi-electric.co.il08-8582703

www.shah-ltd.com03-9623612מטבחיםשח רהיטים

מבנים שחם אריכא ובניו
אריחים
חיפויים

www.arica.co.il08-5863535

שחקים וטכנולוגיות רב 
חבל

מיזוג
ציוד

www.rav-hevel.com08-9966666

www.himum1.com03-9325599 פיקוד ובקרהשירותי חימום י.מ.

אריחיםשיש ירושלים גרבלסקי
חיפויים

www.grebelsky.com02-9996090

www.beind.co.il04-6299988מיזוגתיבת - נח

www.tama.co.il/HE04-9899611הצללהתמה תעשיית פלסטיק

תעמל מזרע מקבוצת 
אלקטרה

www.taamal.co.il04-6429199מעליות

איטוםתרמוקיר
בידוד
דבק
טייח

ציפויים

http://termokir.co.il03-9072771
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טלפוןאתרשם חברהסוג מוצר

אביזרים לאמבטיה 
ולמיטבח

www.mti-israel.co.il08-9420765אם טי איי

www.mitrani.co.il03-5574000לינאה מקלחונים 

04-8744759אין אתרנגריית ש.אור 

www.tzinor.co.il08-8565280צינור וברז שיווק 1998 

www.aahplast.com08-6235745א.א.ח פלסטאביזרים לצנרת

www.alfacom.co.il04-8490060אלפא קום אספקה הנדסית 

www.silbermnn.com03-9309186זילברמן טכנולוגיות 

www.lipski.co.il03-9066888ליפסקי מוצרי אינסטלציה וסניטציה

www.magic-tec.com08-5428855מג’יק )טכנולוגיות( קרמיק

www.menashe-baruch.co.il08-9217877מנשה ברוך ושות’

www.mila1.co.il073-2333777פלסאון 

www.tzinor.co.il08-8565280צינור וברז שיווק 1998 

www.rudolf-mayer.co.il04-8721023רודולף מאיר 

www.ashplast.com08-6750210אשפלאסט מסחר ותעשיות פלסטיקאיטום

www.tambour.co.il09-8925530טמבור

www.carmit-mrfix.com04-6178924כרמית מיסטר פיקס

www.vollach.co.il03-9212703מרדכי  וולך 

www.nurielmd.co.il04-6373303 נוריאל כהן שיווק והפצה

www.nirlat.com08-9986333נירלט 

www.pngroup.co.il08-9240990פאר נשר-מוצרים לצביעה ובנייה

www.frescocolors.com08-6723424פרסקו צבעים

http://termokir.co.il03-9072771תרמוקיר

www.pazkar.co.il04-6423111פזקר

www.ortega.co.il03-7169872אורטגה תעשיות שיש אריחים

www.ackerstein.co.il09-9596666אקרשטיין תעשיות 

www.jgsw-group.com02-9922113גני ירושלים מורדוך 

www.tyrec.com04-6350550טיירק 

www.isra-marin.co.il08-6111300ישראמארין ייצור מבנים

www.negev-new.co.il03-9436666נגב קרמיקה שיווק )1982( 

www.studio4.co.il03-97771777סטודיו לקרמיקה 

www.arica.co.il08-5863535שחם י.אריכא ובניו  

מוצרון – רשימת מוצרים
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מדריך לקבלן תשומות בנייה

טלפוןאתרשם חברהסוג מוצר

www.grebelsky.com02-9996090שיש ירושלים גרבלסקי אריחים

www.orbond.co.il03-6342853אורבונד תעשיות גבס  

www.kalcover.co.il052-8284074קל קאבר חיפויים

www.magalltd.co.il09-8870788מ.ע.ג.ל ייצור מריצות ועגלות בידוד

www.scohen.co.il08-6723424מפעלי מתכת ש.כהן

www.vollach.co.il03-9212703מרדכי וולך 

www.polybid.co.il08-6408505פוליביד 

www.frescocolors.com08-6723424פרסקו צבעים

http://termokir.co.il03-9072771תרמוקיר

http://www.ytong.co.il04-6178800איטונגבלוקים

www.blockal.co.il04-6787888בלוקל רביד

http://www.hamat.co.il08-8513810חמת ברזיםברזים

www.lisystem.co.il050-3333678לי מערכות גדרות

www.mpomp.co.il050-4883500/מסגריית פומפ

www.plastic-art.co.il03-6205015אומנות הפלסטיק )א.י( גינון

www.oren-playground.co.il050-5267294אורן מתקני משחקים

http://isramarin.com08-6111300ישראמארין ייצור מבנים

www.tzinor.co.il08-8565280צינור וברז שיווק 1998 

www.caesarion.co.il04-6263006קיסריה עיצוב בנוף 

 www.carmit-mrfix.com 04-6178924כרמית מיסטר פיקסדבק

 www.marbleplast.co.il03-9072771 מרבל פלסט 

www.vollach.co.il03-9212703מרדכי וולך 

www.pngroup.co.il08-9240990פאר נשר-מוצרים לצביעה ובנייה

http://termokir.co.il03-9072771תרמוקיר

www.chromagen.co.il04-9538800כרומגן דודי שמש

DOORS4Uwww.doors4u.co.il074-7030073דלתות וחלונות

www.eld-industry.co.il08-9797121א.ל.ד מערכות אזעקה  מתקדמות 

www.alumayer.co.il072-2123555אלומאיר 

www.eltron.co.il04-6272821אלטרון

www.hamadia-doors.co.ilדלתות חמדיה
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טלפוןאתרשם חברהסוג מוצר

www.pandoor.co.il03-9555000דלתות פנדורדלתות וחלונות

www.sb-doors.co.il03-5500596נגריית שערי ברכה 

www.mpomp.co.il050-4883500מסגריית פומפ

www.alubin.com04-8787070ס.ה.ל אלובין 

www.pazgal.co.il04-6239600פזגל שינוע לתעשייה 

www.reshafimdoors.co.il08-6741003רשפים דלתות פלדה ומיגון

www.nawdiv.com08-9364223/א.ר.נדיב  הצללה

www.al-sorag.co.il1-700-501-701/אל סורג 

www.eltron.co.il04-6272821אלטרון

www.barak-group.co.il04-8412614/ברק סוככים הצללה ושיווק 

www.barak-group.co.il04-842-8281ג’ולי מוטור-ברק מנועים

www.dinamika-reshatot.co.il08-9726791דינמיקה רשתות

www.cover4u.co.il057-7900777טכנו ברזנטים הצפון 

www.tropi-gan.co.il08-6751845מ.טרופי גן עיצובים

www.ds-ltd.co.il04-6373333מוסקוביץ די סי הרכבות 

www.mpomp.co.il050-4883500מסגריית פומפ

www.alubin.com04-8787070ס.ה.ל אלובין 

www.pazgal.co.il04-6239600פזגל שינוע לתעשייה 

www.tzlalit.co.il03-5362955צללית סוככים 

www.caesarion.co.il04-6263006קיסריה עיצוב בנוף 

www.tama.co.il/HE04-9899611תמה תעשיית פלסטיק

www.nim.co.il08-6299315נגב מינירלים תעשייתייםחול גיר וסיד

www.jgsw-group.com02-9922113גני ירושלים מורדוך חיפויים

http://isramarin.com08-6111300ישראמארין ייצור מבנים

www.mitrani.co.il03-5574000לינאה מקלחונים 

www.ds-ltd.co.il04-6373333מוסקוביץ די סי הרכבות 

www.negev-new.co.il03-9436666נגב קרמיקה שיווק )1982( 

www.studio4.co.il03-97771777סטודיו לקרמיקה כע”מ

www.arica.co.il08-5863535שחם י. אריכא ובניו  

www.grebelsky.com02-9996090שיש ירושלים גרבלסקי 

 http://www.kalcover.co.il052-8284074קל קאבר חיפויים
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מדריך לקבלן תשומות בנייה

טלפוןאתרשם חברהסוג מוצר

www.fetaya.com03-9611150א. פתיה מוצרים אלקטרו מכנייםחשמל ותאורה

www.otomat.co.il02-6783007 אוטומט ירושלים הנדסה 

www.or-ad.com03-9050600אור-עד

www.erslighting.com04-6442221אל ריי סלבדור 

www.eltam-eh.co.il04-9035300אלתם עין השופט

www.electrosen.co.il03-6184131אלקטרוזן 

www.barak-group.co.il04-8412614ברק סוככים הצללה ושיווק 

www.gaash.com09-9529393געש מוצרי תאורה 

www.kimhi.co.il03-6823857דורי קימחי תאורה אדריכלית

NEW WAY – דרך חדשהwww.neway1.co.il03-9031866

www.waisbord.co.il03-9243656וויסבורד הספקה

www.tikaline.co.il03-9306151טיקה ליין 

www.sagi-electric.co.il08-8582703שגייא חברה לעבודות חשמל 

www.cdntec.com054-5699001כדן טכנולוגיות  

www.ledmarket.co.il077-5362076לדמרקט )לדאיט תאורה ירוקה(

www.lasry.co.il03-6810145לסרי תעשיות תאורה

052-5695572אין אתרמשה שאלתיאל 

www.new-light.co.il03-9513044ניו לייט ייצור ושיווק גופי תאורה 

www.plh.co.il08-9973482פ.ל.ה הנדסת תאורה 

www.pha.co.il09-7498707פג חום אביב סע”מ

www.transnegba.com03-5330477רון סיטון ייצור שנאים 

www.orbond.co.il03-6342853אורבונד תעשיות גבס  טייח

www.tambour.co.il09-8925530טמבור

www.carmit-mrfix.com04-6178924כרמית מיסטר פיקס

www.vollach.co.il03-9212703מרדכי וולך 

www.frescocolors.com08-6723424פרסקו צבעים

http://termokir.co.il03-9386300תרמוקיר

www.zika.co.il04-9851851זיקה תעשיות כבלים 

www.teldor.com04-6770559טלדור כבלים

www.synergy-cables.com04-8466222סינרג’י כבלים 
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טלפוןאתרשם חברהסוג מוצר

כיורים, אסלות 
ומיכלי הדחה

www.ortega.co.il03-7169872אורטגה תעשיות שיש 

http://www.harsa.co.il08-6464328חרסה כלים סניטריים )קרמיקה(

www.lipski.co.il03-9066888/ליפסקי מוצרי אינסטלציה וסניטציה

לוחות ואבקות 
גבס

www.orbond.co.il03-6342853אורבונד תעשיות גבס  

www.tambour.co.il09-8925530טמבור

www.alcon.co.il02-5352581אלומיניום קונסרקשיין פרו מבנים

www.ackerstein.co.il09-9596666אקרשטיין תעשיות 

www.alubin.com04-8787070ס.ה.ל אלובין 

http://www.limonwood.co.il052-3480212לימון עבודות עץ

www.rrgardening.com02-6436408ריצ’ארד רוזנבאום

 www.machsan.co.il08-9154434אגוז פתרונות איחסון חכמים

www.ytong.co.il04-6178800איטונג

www.alumayer.co.il072-2123555אלומאיר 

www.eltron.co.il04-6272821אלטרון

http://isramarin.com08-6111300ישראמארין ייצור מבנים

www.ds-ltd.co.il04-6373333מוסקוביץ די סי הרכבות 

www.mpomp.co.il050-4883500/מסגריית פומפ

www.arica.co.il 08-5863535שחם אריכא ובניו 

www.eltron.co.il04-6272821אלטרוןמחיצות

www.keter.com09-9591255כתר פלסטיקמחסנים
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מדריך לקבלן תשומות בנייה

טלפוןאתרשם חברהסוג מוצר

www.el-avcompressors.co.il04-8764339/אל אב מדחסים מיזוג

www.electra-consumer.co.il1-800-222-222אלקטרה תעשיות מיזוג אוויר 

www.arilevy.co.il03-6186001ארי לוי ייצור ומכשירי מעבדה

03-9606451אין אתרזלמן סודקביץ ובניו 

www.vax-eng.com03-5518623  וקס מערכות אנרגיה  

www.silbermnn.com03-9309186זילברמן טכנולוגיות 

www.uheat.co.il08-6758338ח”ן חימום 

www.unique-eng.co.il09-7498707יוניק הנדסה ומיזוג  אוויר 

www.vax-eng.com03-5518623יצור מזגנים מתכת וקס )1990( 

www.coolmax.co.il052-3234299פ.ל.א. – פתרונות לחיסכון באנרגיה

-www.pha.co.il09-7498707פג חום אביב 

www.rav-hevel.com08-9966666שחקים וטכנולוגיות רב חבל 

www.beind.co.il04-6299988תיבת - נח

www.Donatello-k.com03-9794575דונטלו עיצוב ושיווק מטבחים

www.zivltd.com08-6892020מטבחי זיו 

www.regba.co.il04-9529933מטבחי רגבה

http://www.mistriel.co.il/he08-9328295מיסטריאל אומנות בעץ 

www.ezuvim-amka.co.il04-9566666נגריית עיצובים

www.dunsguide.dundb.co.il04-8744759נגריית ש.אור 

www.novok.co.il732262828נובו מטבחים

www.samgalconcept.co.il04-6158601סמגל 

www.karnit-hr.co.il08-8597478 קרנית חרושת עץ

https://www.shah-ltd.com03-9623612שח רהיטים 

www.menashe-baruch.co.il08-9217877/מנשה ברוך ושות מלט

www.nesher.co.il073-291500נשר מפעלי מלט

www.taamal.co.il04-6429199תעמל מזרע מקבוצת אלקטרהמעליות
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טלפוןאתרשם חברהסוג מוצר

www.switcher.co.il03-3213814אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטמערכות סולאריות

www.chromagen.co.il04-9538800כרומגן 

www.mila1.co.il03-6889632מילה פרומברג 

www.cdntec.com054-5699001כדן טכנולוגיות  

www.interelectric.co.il04-6414555 אינטראלקטריק התקנות 

NEW WAY – דרך חדשהwww.neway1.co.il03-9031866

www.fetaya.com03-9611150א. פתיה מוצרים אלקטרו מכנייםפיקוד ובקרה

www.eld-industry.co.il08-9797121א.ל.ד מערכות אזעקה מתקדמות 

www.otomat.co.il02-6783007אוטומט ירושלים

www.alfacom.co.il04-8490060אלפא קום אספקה הנדסית

www.alfa-smart.com04-9118000אלפאסמארט בקרת אנרגיה

www.eltam-eh.co.il04-9035507אלתם - עין השופט

www.switcher.co.il077-3213814אם.די.אס טכנולוגיות אלחוט

www.aquarimat.com09-7717344אקווה רימט 

www.henefeld.co.il04-6272666אריה הנפלד 

www.thermostatfori.co.il09-7884777התרמוסטט לישראל 

www.lisystem.co.il050-3333678לי מערכות 

www.mila1.co.il03-6889632מילא 

www.amicell.co.il08-8561612עמיטל – עמית תעשיות 

www.coolmax.co.il052-3234299פ.ל.א. – פתרונות לחיסכון באנרגיה

www.transnegba.com03-5330477רון סיטון ייצור שנאים 

www.himum1.com03-9325599 שירותי חימום י.מ.

www.lprsystem.co.il09-8995397אמנד אר מערכות )1994( 
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מדריך לקבלן תשומות בנייה

טלפוןאתרשם חברהסוג מוצר

www.ds-ltd.co.il04-6373333מוסקוביץ די סי הרכבות פרופילים

www.mpomp.co.il050-4883500מסגריית פומפ

www.palgal.co.il04-6531629פלגל תעשיות פלסטיק

www.orbond.co.il03-6342853אורבונד תעשיות גבס  

www.magalltd.co.il09-8870788מ.ע.ג.ל ייצור מריצות ועגלות 

www.alubin.com04-8787070ס.ה.ל אלובין 

www.ravdion.co.il02-5833525רבדיון 

www.neway1.co.il03-9031866דרך חדשה – NEW WAYצבע

www.tambour.co.il09-8925530טמבור

www.nirlat.com08-9986333נירלט 

www.frescocolors.com08-6723424פרסקו צבעים 

www.nirlat.com08-9986333נירלט

www.florma.co.il09-7442921/פלורמא 

www.aahplast.com08-6235745א.א.ח פלסטציוד

www.plastic-art.co.il03-6205015אומנות הפלסטיק )א.י( 

www.alumayer.co.il072-2123555/אלומאיר 

www.arilevy.co.il03-6186001/ארי לוי ייצור ומכשירי מעבדה

www.henefeld.co.il04-6272666אריה הנפלד 

www.hakohav.co.il08-6818899/הכוכב חברה לתעשיות

www.zika.co.il04-9851851/זיקה תעשיות 

03-9326233אין אתרזן בר כלי עבודה 

08-9366299אין אתרחי תעשיות מתכת 

www.yaadnagish.com02-5700505 יעד נגיש 

www.magalltd.co.il09-8870788מ.ע.ג.ל ייצור מריצות ועגלות 
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טלפוןאתרשם חברהסוג מוצר

www.menashe-baruch.co.il08-9217877מנשה ברוך ושות’ציוד

www.greenshpon.biz/he04-9913181מפעלי גרינשפון להנדסה

www.sulamot-hagit.co.il03-9343677סולמות חגית 

www.start-gun.com08-8660057סטארט גאן

www.pngroup.co.il08-9240990פאר נשר-מוצרים לצביעה ובנייה

www.parkingkit.co.il077-7782525פארקינג קיט חניונים אוטומטיים  

www.polybid.co.il08-6408505פוליביד 

www.polysac.co.il08-8598686פולישק 

www.pazgal.co.il04-6239600פזגל שינוע לתעשייה 

www.palgal.co.il04-6531629פלגל תעשיות פלסטיק

www.florma.co.il09-7442921פלורמא 

www.plasson.co.il073-2333777פלסאון 

www.tzinor.co.il08-8565280צינור וברז שיווק 1998 

www.caesarion.co.il04-6263006קיסריה עיצוב בנוף 

www.rabdion.co.il02-5833525רבדיון 

www.rav-hevel.com08-9966666שחקים וטכנולוגיות רב חבל 

www.arilevy.co.il03-6186001ארי לוי ייצור ומכשירי מעבדה

www.vollach.co.il03-9212703מרדכי וולך ציפוי

www.frescocolors.com08-6723424פרסקו צבעים

www.al-sorag.co.il1-700-501-701אל סורג 

www.nirlat.com08-9986333נירלט 

www.pazgal.co.il04-6239600פזגל שינוע לתעשייה 

http://termokir.co.il03-9072771תרמוקיר
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טלפוןאתרשם חברהסוג מוצר

www.dorindesign.co.il08-6282142דורין DESIGNרהיטים

www.valentino.co.il08-6899477ולנטינו איילון ייצור ושיווק רהיטים

www.sb-doors.co.il03-5500596נגריית שערי ברכה 

www.doron1949.co.il03-9368666רהיטי דורון

http://furniture.lavi.co.il04-6799400רהיטי לביא 

www.dunsguide.dundb.co.il04-8744759נגריית ש.אור 

www.rossetto.co.il1-800-35-2929רוזטו 

www.ackerstein.co.il09-9596666אקרשטיין תעשיות רעפים

www.eltron.co.il04-6272821אלטרוןשערים חשמליים

www.mpomp.co.il050-4883500מסגריית פומפ

www.parkingkit.co.il077-7782525פארקינג קיט חניונים אוטומטיים

www.pazgal.co.il04-6239600פזגל שינוע לתעשייה 

www.otomat.co.il02-6783007 אוטומט ירושלים הנדסה תשתיות לחשמל

www.orlite.com08-9384425אורלייט תעשיות )מלניום 2000( 

www.interelectric.co.il04-6414555 אינטראלקטריק התקנות 

www.erslighting.com04-6442221אל ריי סלבדור 

www.arilevy.co.il03-6186001ארי לוי ייצור מכשירי מעבדה

08-9366299אין אתרחי תעשיות מתכת 

www.sagi-electric.co.il08-8582703שגייא לעבודות חשמל 

UETwww.uet.co.il08-6498899 מיחזור מי תעשייה תשתיות למים

www.menashe-baruch.co.il08-9217877מנשה ברוך ושות’

www.palgal.co.il04-6531629פלגל תעשיות פלסטיק

שימו לב, הופעה ברשימה איננה מבטיחה שכל המוצרים של היצרן מיוצרים בישראל )העסק שקיבל זכאות לשימוש בתו רשאי גם   •
לשווק במקביל מוצרים שמקורם בחו"ל(. לכן מומלץ לחפש תמיד את סימון הלוגו של "תו מיוצר בישראל" על גבי אריזת המוצר.

האינטרנט באתר  והופיעו  בישראל  מיוצר  יצור  תו  קיבלו  אשר  המפעלים  רשימת  ע"פ  נקבעה  זה  במדריך  ההופעה   •
http://www.buyisraeli.co.il  ב-1 בינואר 2015.  

המידע הנמסר על כל מפעל הינו באחריות המפעל עצמו ואינו באחריות משרד הכלכלה.    •
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מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד הכלכלה

מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא הוקם על בסיס מינהל הכימיה במשרד התמ"ת בשנת 2010  מתוך מטרה של הטמעת 
ערכי סביבה בתעשייה הישראלית, הגברת היעילות בה והגברת כושר הייצור והייצוא של מוצרים ושירותים בתחום 
הטכנולוגיות האקלימיות. כמו כן ראה לעצמו המשרד מטרה בבנייה של תעשייה ירוקה מקומית, והבטחת קיומה 

ושגשוגה של התעשייה בישראל. 

המינהל מרכז את ההיבטים של איכות הסביבה בכל הקשור לתעשייה, מטפל באמנות סביבתיות בין-לאומיות, 
משתתף בחקיקה מקומית הנובעת מדרישות סביבתיות וכן מבטיח שזרועות הסיוע השונות של המשרד יתחשבו, בין 

השאר, בגורמי הסביבה.

המינהל מרכז את הטיפול בענפי הכימיה, פארמה, מיחזור ותשומות לבנייה. 

מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא יזם את חיבור המדריך לקבלן על מנת לעודד שימוש בחומרי גלם ומוצרים ישראלים 
בתהליך של בנייה ושיפוץ של בתים ומבנים.

המדריך מיועד לאנשי מקצוע: קבלנים וקבלני שיפוצים אך גם לאנשי רכש וגם לקהל הרחב.

חברי מערכת מדריך לקבלן:

דרורה מוסקוביץ, זאב ברל, ד"ר דוד אסף, אריק ליבוביץ ודורון אברהמי

אנשי קשר

טלפוןדואר אלקטרוניתפקידשם

מנהל מינהל סביבה ופיתוח דורון אברהמי
בר קיימא

 Doron.abrahami@Economy.gov.il02-6662427

סגן מנהל מינהל סביבה זאב ברל
ופיתוח בר קיימא

Zeev.Berel@Economy.gov.il02-6662426

ממונה תעשיות תשומות בניה דרורה מוסקוביץ
ובניה ירוקה

Drora.Moskowitz@Economy.gov.il 02-6662418

מנהל תחום איכות הסביבה ד"ר דוד אסף
בתעשייה

 David.Asaf@Economy.gov.il 02-6662374

www.economy.gov.il/environment :אתר

https://greeneconomy.blog.tamat.gov.il :בלוג
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