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אויר נקי ללא שומן, צמצום החלפת 
מסננים אקולוגיים, גג נקי

 מערכת נקייה ללא הצטברות שומן

צמצום סיכויי שריפה ממנדף

מסנן העוצר 98% מהשומן

אין טיפטוף שמן מהמנדף 
לעמדת הטיגון

אויר עתיר שומן, החלפת 
מסננים אקולוגיים, גג מלוכלך

מערכת מלאה שומן 
הדורשת נקיון תקופתי

סיכון מוחשי 
לפריצת שריפה

לוכד טיפות העוצר 
10-20% מהשומן

טפטוף שמן מהמנדף
לעמדת הטיגון

מהפכה
במנדף!

SHEPHERD FILTERS-יתרונות השימוש במסנן חדשני מבית פאנדנגו ו

08-8501878
הפצה בכל חלקי הארץ

חייג וסוכן בדרך אלייך! חייגו למוקד
ההזמנות שלנו

מוצרי איכות מובילים
מבית אגוז הכפר!

מגוון ענק
של פיצוחים

מגוון מארזי
פירות יבשים

קופסאות
פיצוחים

מוצרי
אפייה ובישול

מוצרי
בריאות
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 :העמותה לאתר גם  כנסו  ספקים רישום טופס למילוי

www.makolot.co.il 

 
 

 ויבואנים יצרנים, ספקים, קמעונאים
 הקמעונאית למהפכה הצטרפו

 
 חלק לקחת מוזמנים, הפרטיים הקמעונאים עבור המיועדים, ושירותים מוצרים ספקי

ישראל  ברחבי מכירה נקודות אלפי שתשרת הייעודית האספקה שרשרת בהפעלת
 :ולהרוויח

 הצרכנים וציבור הקמעונאים בקרב רחבה חשיפה •
  ההדרכה במרכז הקמעונאים עם אמצעי בלתי למגע הזדמנויות •
 הצדדים לכל הוגנים מחירים •
 המכר לנתוני מלאה נגישות •
 ומקצועיות טובות בידיים במלאי טיפול •
 מאובטח אובליגו •
 

 משתלמת קמעונאות - ומכולת מזון
 

 זרוע עבורם ומהווה העצמאיים הקמעונאים קהילת עבור נוצר ומכולת מזון ארגון
 לקהילת שירות כנותני מעמדם וקידום הכלכלית לצמיחתם ומחויבת מקצועית
 .המקומית הצרכנים

 יקפיד אשר שירות ולמרכז מקיף שירותים לסל זכאים, הארגון כחברי, הקמעונאים
 .לקמעונאי הנדרשים השירותים את ולפתח לטפח

 במשרד קטנים לעסקים הסוכנות של היוזמה עם אחד בקנה עולה הארגון הקמת
 זוכה ואף הקטנים העסקים של התחרות כושר ושיפור הצמיחה לעידוד, הכלכלה
 .הרגולטורית ההכשרה לצד, האופרטיבית וההשקה ההקמה למימון

  
 :מרכזיים מימדים שלושה כולל השירותים סל

 
 המסופקים, מרוכזת וברכישה תחרותיים במחירים מותאם מוצרים מגוון •

 מתקדם ג"מרלו ובאמצעות מאוחד במשלוח לקמעונאי
 

 המכירות לקידום מתקדמים אמצעים לרבות, ושיווקי עסקי פיתוח שירותי מגוון •
 הצרכנים לקהילת והשירותים

 
 השכונתי הקמעונאי באמצעות יסופקו אשר, לצרכנים המיועדים ייחודיים פתרונות •

 
 
 

 

 
 :המיזם הנהלת עם ההתקשרות ואופן התכנית על נוספים  פרטים בדבר

 

   העמותה ר''יו    סתוי אלי
 elistavi@gmail.com במייל או 5263528-050  בסלולאר
  

 

  להתראות בביתן מזון ומכולת
 פתח היציאה מהאולם ליד 11בסוף בניין 

103  BZ-TECH
לובי 		Foody
120  Plug and Print
140 א.	ישי	ייצור	ואחזקות	
104 אבי	שושן	-	החוויה	
106A אבי	שיווק	בגדי	ייצוג	
100 אביב	קופות	ממוחשבות	
335 אוניספורט	
101 אורן	יורם	אריזות	
לובי אנידקס	מדיה	-	מזון	ומשקה	
130 אס.אל.קיי	הנדסת	קירור	
117 אקטיב	אינטרנשיונל	
142 אקיפ	-	חברה	לציוד	מלונאי	
124 ארד	אחסון	ושינוע	
118 ארדו	סוכנויות	יבוא	
132 בוזה	
133 ברי	צ׳ציק	מטבחים	לתעשיה	
144 ברימאג	
112 גרין	גודס	
110 גרין	פלייס	
122 ד''ר	פאק	
113 דב	לובלינסקי	ובנו	
139 דבוש	מכשירים	
115 די.סי.	תעשיות	נייר	ופלסטיק	
116 הברקות	
120A הרמן	סיסטם	
136 וריפון	ישראל	

107 ונטלס	
121 י.גרינגראס	שיווק	
111 יוליוס	הנדסה	
119    FOMOYA	פינקלשטיין	יוסי
106 כרמית	-	מיסטר	פיקס	
126 מילוא	קירור	
137 מילניום	מרקטינג	
132 נ.י.	טנק	
102 נובה	שיווק	והנדסה	
129 נירומטל	-	ציוד	למטבח	המקצועי	
128 נעמן	גרופ	
143 ס.מאיר	מכונות	מזון	
109+109A סאסא	טק	
105 סו	שף	
134 עדן	זומו	
105A עיצוב	הכסא	והבר	
123 עמינח	
127 פאקאנווד	
131 פרו-יש	יצרני	מברשות	תעשיתיות	
114 צח	ייבוא	ושיווק	
108+108ABC קיטשן	ליין	
125 קירור	ניסים	
116 קלין	משין	
135 קצב	מוצרי	גומי	טכניים	
138 רוטל	תעשיות	ומסחר	
145 רוסולינג	
141  I-MOP	סלום	את	שקד
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231  A. Tosh and sons -india
340  A. R. Hijjawi & Sons Co
326A   Al-Wafa Plastic Industries

 Belarus pavilion
229  Confectionery factory slodych
229  Krasny pischevik
229   Krinitsa
229  Minsk sparkling wines factory
229B  Clos du temple
322  Economotechniki - Greece
314A  Foody Medio
319  Gas familia - Slovakia
232  Global agro crop - India
314A GPS לעסקים 
327  Interbev - The European Union
336  Jsc lekhim - Ukraine
216  Jsc rigas piena kombinits - Latvia
216  Jsc talsu piensaimnieks - Latvia
216  Jsc tukuma piens - Latvia
312  Kilickesmez gida - Turkey
216  Latvian dairy committee - Latvia
315   Lily fresh - grand  food  processing - Thailand
339  P.k overseas pvt - India
324  Thrace group - Greece
308  Uab italiana lt - Lithuania
316 א. א. שימורי עדן 
234 א.ל.ד - סילימור 
306 אביקם זינגר סחר ושיווק 
305A אולגיפסט יבוא שיווק 
335 אוניספורט 
307A אופוקסיטק 
332 איגוד השפים והטבחים הישראלי 
333 איגוד לשכות המסחר 
230 איטרייד ג.ג. 
313 אלינט פוד 
309 אתרוג צ'לו 
305 בי פטנט פתרונות מיוחדים 
215 ביאטריס פוד 
326 בייט טכנולוגיות 
206 ג. ברינר 
209 ג.מ טעם הארץ 
314 גבריאל קנטור - קנטורפוד סחר ושיווק 
320 דדוש דניאל שיווק מזון 
307 האיש החשוב 

הארץ 
317 החברה לתכנון ובטיחות מזון 
212+212A הטחנות הגדולות של א''י 

201 וגה מוצרים טבעיים 
300 וגאנץ 
309A טחינא 
207 טחנות ישראליות 
337 יחזקאל אהרון דבקים וחומרי איטום 
226 כרמל דיירקט 
217 לוג'יקל מערכות 
331 לילך אחזקות עסקים 
210 מ.ש רובינפלד 
235 מאכלי עולם ר.ז. 
333A  V.M.A מארפ
334 מושקט טכנולוגיות 
341 מזון ומכולות 
220 מיכלי זהב אריזות 
204 מירב דסקלו הפקות 
229A מנעמים תעשיות מזון 
211 מסעדת המלך מהרג'ה 
חוץ 1 מעדן מלכים 
318 מצויאמי 
213 מקבי פרנץ דליקטס - ארצינו 
202 מר קייק 
330 מרקיט מוצרי ייעול 
218 נפטון מוצרי מזון 
300 סודות האוקיינוס  
236 סיקורה 
203 ע.ב.מ עבודות ביטון מיוחדות 
304 עוגן הזהר 
325 פ.א.י. פרוסט 
310 פאי הכפר 
301 פג-חום 
223 פופקולנד 
227 פייפר קאפס אינטרנשיונל 
311 פיק פונג 
303 פרי קלוף 
328 פריטק יבוא ושיווק 
222 קבוצת מאפיות ברמן 
302 קמח עץ השדה 
219+219A קמח שטיבל 
200 קפה אל נח'לה 
224 קפה לנדוור 
321 קרוואן תמאם שיווק 
228 שאבא וופל בלגי 
233 שלומי קופר 
208 שמן זית סבא חביב 
205 תבליני אביבי 
323 תלס תעשיות מזון 
214 תמרה רטבים 
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 Naaman Professional ערוץ
חרט על דגלו להמשיך ולהוביל במתן 
פתרונות מקצועיים, איכותיים וחדשניים

לעולם המטבחים וחדרי האוכל!
פעילות הערוץ גדלה ומתרחבת משמעותית 

הן במגוון המוצרים והן במגוון הלקוחות.

עם קהל לקוחותינו נמנים עסקים רבים ובהם:
בתי מלון, קייטרינג/הסעדה, מסעדות 

ובתי קפה, אולמי/גני ארועים,
 בתי חולים/בתי אבות, ועוד..

 danz@naamanp.co.il - דן ציוני - נייד: 054-6767606 | משרד: 073-2111532 | מייל
העמל 2 ראש העין פארק אפק | 
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כדי להצליח לא מספיק להיות טוב במה שאתה עושה, חייבים גם להתפתח כל הזמן ולהתאים את העסק לקדמה 

הטכנולוגית. לא מאמינים? תקראו מה עשה דפוס עמנואל.

דפוס עמנואל מראשון לציון הוא מבתי הדפוס הוותיקים והגדולים בישראל, שעובר במשפחה כבר ארבע דורות ומנוהל כיום 
על ידי עמנואל ענו, אבי המשפחה וארבעת ילדיו - גלית, לימור, ריקי ולירון. מעסק משפחתי קטן שהוקם על ידי סבו של 
עמנואל בירושלים בשנת 1920 עמנואל למד את רזי המקצוע ופתח בית דפוס משל עצמו בשנת 1971 והפך לאחד מבתי 

הדפוס הגדולים בארץ שעובד 24 שעות ומעסיק 85 עובדים.
עד לפני מספר שנים התמחה דפוס עמנואל בהדפסת ספרים וחוברות ובשנת 2009 נכנס לתחום האריזות והפך במהרה 
בעקבותיה  שחלו  הרבים  והשינויים  הטכנולוגיה  איתה  שהביאה  "הקדמה  זה.  בענף  גם  המובילים  הדפוס  מבתי  לאחד 
בתחום הספרים והחוברות המודפסות, הביאו אותנו להתפתח ולשלב בעסק גם ייצור אריזות נייר וקרטון", אומר לירון ענו, 

אשר סיים לימודי דפוס במכללת היידילברג בגרמניה ולימודי משפטים באוניברסיטת בר אילן בישראל.
בהדרגתיות נרכש מאירופה כל הציוד הנדרש המאפשר תכנון וייצור של ששת סוגי האריזות הקיימים בעולם- אריזות קו 

ישר, תחתית אוטומטית, הדבקה 4 פינות, הדבקה 6 פינות, דאבל וול והקמה.
וכ-70% מהיקף העבודה הוא עדיין דפוס  זנח דפוס עמנואל את ליבת עיסוקו  למרות ההתפתחות בתחום האריזות, לא 
שטוח, חוברות וספרים. השילוב בין הדברים מעניק להם יתרון על פני המתחרים, שכן הם יכולים לספק לבית עסק את כל 
מוצרי הנייר שהוא צריך- פלייסמנטים, אריזות טייק–אווי, מנשאי כוסות, תפריטים, תוויות למוצרים, אריזות נייר שונות ועוד. 
ניסיונם העשיר בדפוס מאפשר להם להביא ללקוחות ערך מוסף כמו השבחות מיוחדות על מוצרים- הבלטות, הדפסה 

פרסונאלית, למינציה, UV סלקטיבי וכו'.
הוותק, הניסיון, המכונות המתקדמות והעובדה שהכל מיוצר בישראל בבניין אחד מאפשרים מתן מענה לקשת רחבה מאוד 

של סוגי עסקים גדולים וקטנים, והתאמה של המוצר לצרכים הספציפיים של בית העסק.
אחרי האמינות והשירות מגיעה האיכות- אנחנו לא מתפשרים על האיכות ואם נפגמת עבודה, אנחנו לא מהססים לקנות 
 ISO 9000 נייר על חשבוננו ולהדפיס מחדש. לעולם לא נוציא עבודות לא טובות החוצה. יש לנו מחלקת בקרת איכות ותקן

והשילוב בין האיכות, הגמישות והשירותיות היא זו שמשאירה אצלנו את הלקוחות לאורך שנים.
למרות הנבואות השחורות שמייחסים לתחום הדפוס, בדפוס עמנואל ממש לא חושבים שהפרינט מת. "הפרינט ממש לא 
מת, הוא רק משתנה כל הזמן והחוכמה היא לא להלחם בקדמה הטכנולוגית, אלא לצעוד איתה", מסכם ענו. "המחשוב, 
הדיגיטל והטכנולוגיה מאפשרים לנו היום להדפיס דברים שלא היו קיימים פעם כמו הדפסת מוצרים עם דאטה משתנה 

ופרסונליזציה בדומה לחשבונות המתקבלים בדואר, לספרי פסיכומטרי וכדו'.
צריך לדעת לעשות את הדברים האלו ולעבוד עם הטכנולוגיה המתחדשת בקצב מסחרר וחשוב להיות כל הזמן עם היד על 

הדופק, וזה גם היתרון שלנו- במקום להלחם בטכנולוגיה, אימצנו אותה אלינו".

התפתחות ענף הדפוס בתחום האריזות
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לרבות עגלות משטחים ממגוון סוגים, עגלות 
ליקוט, כלובים ניידים ונייחים, עגלות אלומיניום 

וברזל וייצור מוצרים לפי דרישה.

אבי שושן החוויה בע"מ 
המלאכה 6 פארק אפק 

טלפון: 03-9031346
050-5341356 אבי | 050-6961096 אלעד

פקס: 03-9031464
eladshoshann@gmail.com :דוא"ל

www.matznenim.co.il :אתר
www.havaya-store.co.il

מנכ"ל: אבי שושן 
סמנכ"ל: אלעד שושן 

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת אבי שושן החוויה בע"מ, הוקמה בשנת 

1984 ומתמחה בפתרונות חימום וקירור מקצועיים 
כגון: פטריות חימום, תנורי אינפרא, מפזרי חום, 
פלומבות, סגרי ביטחון,צמידי זיהוי, מצנני אוויר, 

מערפלי מים, מאווררים, קטלני חרקים ומעופפים. 
החוויה יבואנית של כל סוגי אוהלי הקונסטרוקציה 

לאירועים ותעשייה.מכונות מזון מקצועיות 
לבמגזר המוסדי, למסעדות בתי קפה בתי מלון 
ולמגזר הפרטי, מערכת ניטור לביצים, ולחיטוי 

מפעלים,מערכת ערפול, מיזוג נייד תעשיתי,

אבי שיווק בגדי ייצוג בע"מ
גינזבורג 6 א.ת.ח ראשל"צ

טלפון: 03-9626268
פקס: 03-9619271

a-shivuk@zahav.net.il :דוא"ל
www.avi-shivuk.co.il :אתר

מנכ"ל: אבי הרוש
תיאור השירותים / המוצרים: 

ייצור וייבוא ביגוד ייצוגי למסעדות, בתי קפה, 
אולמות וגני אירועים, מטבחים מוסדיים וכו'.

אביקם זינגר סחר ושיווק בע"מ
זרחן 7 א. תעשייה קריית גת

טלפון: 08-8501878
פקס:08-8609094

sup@azinger.co.il :דוא"ל
מנכ"ל: אביקם זינגר

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברתנו מתמחה בשיווק מוצרי מזון )מוצרי 

פרימיום, יינות, בירות, פיצוחים, שוקולדים, פירות 
יבשים, מוצרים ללא גלוטן, ועוד מגוון רחב הפונה 

לקהלי יעד רבים(. בחברתנו קיים בית אריזה, 
המבצע אריזות ייחודיות תחת המותג - "אגוז 

הכפר" ומעסיק בין היתר עובדים בעלי מוגבלויות. 
אנו חורטים על דגלנו את מתן השירות האיכותי, 

אמינות וחדשנות ללקוחותינו.

איגוד לשכות המסחר 
החשמונאים 84, תל אביב 67132  

טלפון: 03-5631028
פקס: 03-5623274

naamat@chamber.org.il :דוא"ל
www.chamber.org.il :אתר

נשיא: עו"ד אוריאל לין
סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי: אייל כביר

תיאור השירותים / המוצרים:
איגוד לשכות המסחר הוא ארגון העסקים הגדול 

בישראל הנלחם למען קידום האינטרסים של 
המגזר העסקי ועל כן למען קידום מטרותיך 

שלך. לשכת המסחר מעניקה מאגר אדיר של 
שירותים שבאמצעותו, אתה, החבר, יכול לפתח 
את עצמך ולמנף את העסק תוך חיסכון בכסף, 
זמן וביורוקרטיה. סל השירותים הרחב כולל בין 

השאר הזדמנויות עסקיות בארץ ובעולם, תערוכות 
בינלאומיות, מכרזים, קורסים וסדנאות, ייעוץ 

כלכלי ומשפטי ומועדונים עסקיים

EVERSYS - DeLonghi
השקמה 19, אזור

טלפון: 03-7358000 
פקס: 03-9414953

 aviz@brimag.co.il :דוא"ל
www.eversys.com :אתר

מנכ"ל: פיני כהן )ברימאג(
סמנכ"ל סחר ושיווק: אבינועם כהן )ברימאג(

תיאור השירותים / המוצרים:
שיווק, מכירה והשכרה למכונות קפה מקצועיות 

אוטומטיות מבית EVERSYS – DeLonghi לשוק 
בתי הקפה, המסעדות ובתי המלון. מכונות הקפה 

המקצועיות של EVERSYS מפיקות מגוון רחב של 
משקאות קפה באיכות הגבוהה ביותר בתפוקה 

ויעילות שאין שני לה. 

אוניספורט טרידינג ל.ל. בע"מ
שנקר 9 הרצליה

טלפון: 09-7681270
office@unisport.co.il :דוא"ל

www.unisport.co.il :אתר
מנכ"ל: דורון מלמד

מנהל שיווק: טלי וקסלר
תיאור השירותים / המוצרים: 

"אוניספורט טרידיינג" הינה נציגת נייקי הבלעדית 
בישראל לתחום אביזרי הספורט )אקססוריז(. 

ומפיצה הרשמית למוצרי הריצה והטניס לחנויות 
מתמחות. כמו כן, מפיצה של טייפים קינזיולוגים 

 Hidow הקנדית וחברת Spider-Techשל חברת
.EMS -ו TENS המתמחה במכשירי

א
אביב קופות ממוחשבות בע"מ

אבא הילל סילבר 1 לוד
טלפון: 073-2600000
פקס: 073-2600001

moked@aviv-pos.co.il :דוא"ל
www.aviv-pos.co.il :אתר

מנכ"ל: דוד אבקסיס
תיאור השירותים / המוצרים: 

אביב קופות ממוחשבות הוא בית התוכנה המוביל 
בישראל לייצור, פיתוח ושיווק פתרונות תוכנה 

לקופות ממוחשבות עבור השוק הישראלי. קשת 
הפתרונות החכמים, המתקדמים והידידותיים 

למשתמש מתאימה לכל שרשרת המכירה.

א.ל.ד – סילימור
תקומה 1 רמלה. מ.דואר: ת.ד 308 

Tkoma 1 Ramla 99780 כפר בן-נון
טלפון: 08-9797315
פקס: 08-9797124

sales@silimor.co.il :דוא"ל
www.eld-industry.co.il :אתר

 www.silimor.co.il
Eli hakimian | מנכ"ל: אלי חכימיאן
Eran yosov | מנהל שיווק: ערן יוסוב

תיאור השירותים/המוצרים:
החברה עוסקת במתן פתרונות טכניים לתעשיית 
המזון, כגון: יצור דלתות פנדל אנטי בקטריאליות, 

מסכי אוויר, וילונות P.V.C, מצנני אוויר וציפויי ריצפה 
איכותיים.

א.א שימורי עדן בע"מ
כתובת: כפר קרע

טלפון: 04-6356433
פקס: 04-6356435

agamchi@gmail.com :דוא"ל
www.ma-eden.com :אתר

מנכ"ל: אמיר אבו סרייה
מנהל שיווק: אמיר פלק

א.ישי ייצור ואחזקות בע"מ
צומת צור יגאל\כוכב יאיר

ת.ד. 329 מושב בצרה 60944
טלפון: 09-7687110
פקס: 09-7687077

info@ishai.co.il :דוא"ל
www.ishai.co.il :אתר

מנכ"ל: מר אריה בלום
מנהל שיווק: מר ירון בלום

תיאור השירותים/המוצרים:
חברתנו מתמחה ביבוא, יצור ושיווק של מוצרים 

לשינוע, הרמה ואחסנה מזה שלושה עשורים 
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לרבות עגלות משטחים ממגוון סוגים, עגלות 
ליקוט, כלובים ניידים ונייחים, עגלות אלומיניום 

וברזל וייצור מוצרים לפי דרישה.

אבי שושן החוויה בע"מ 
המלאכה 6 פארק אפק 

טלפון: 03-9031346
050-5341356 אבי | 050-6961096 אלעד

פקס: 03-9031464
eladshoshann@gmail.com :דוא"ל

www.matznenim.co.il :אתר
www.havaya-store.co.il

מנכ"ל: אבי שושן 
סמנכ"ל: אלעד שושן 

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת אבי שושן החוויה בע"מ, הוקמה בשנת 

1984 ומתמחה בפתרונות חימום וקירור מקצועיים 
כגון: פטריות חימום, תנורי אינפרא, מפזרי חום, 
פלומבות, סגרי ביטחון,צמידי זיהוי, מצנני אוויר, 

מערפלי מים, מאווררים, קטלני חרקים ומעופפים. 
החוויה יבואנית של כל סוגי אוהלי הקונסטרוקציה 

לאירועים ותעשייה.מכונות מזון מקצועיות 
לבמגזר המוסדי, למסעדות בתי קפה בתי מלון 
ולמגזר הפרטי, מערכת ניטור לביצים, ולחיטוי 

מפעלים,מערכת ערפול, מיזוג נייד תעשיתי,

אבי שיווק בגדי ייצוג בע"מ
גינזבורג 6 א.ת.ח ראשל"צ

טלפון: 03-9626268
פקס: 03-9619271

a-shivuk@zahav.net.il :דוא"ל
www.avi-shivuk.co.il :אתר

מנכ"ל: אבי הרוש
תיאור השירותים / המוצרים: 

ייצור וייבוא ביגוד ייצוגי למסעדות, בתי קפה, 
אולמות וגני אירועים, מטבחים מוסדיים וכו'.

אביקם זינגר סחר ושיווק בע"מ
זרחן 7 א. תעשייה קריית גת

טלפון: 08-8501878
פקס:08-8609094

sup@azinger.co.il :דוא"ל
מנכ"ל: אביקם זינגר

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברתנו מתמחה בשיווק מוצרי מזון )מוצרי 

פרימיום, יינות, בירות, פיצוחים, שוקולדים, פירות 
יבשים, מוצרים ללא גלוטן, ועוד מגוון רחב הפונה 

לקהלי יעד רבים(. בחברתנו קיים בית אריזה, 
המבצע אריזות ייחודיות תחת המותג - "אגוז 

הכפר" ומעסיק בין היתר עובדים בעלי מוגבלויות. 
אנו חורטים על דגלנו את מתן השירות האיכותי, 

אמינות וחדשנות ללקוחותינו.

איגוד לשכות המסחר 
החשמונאים 84, תל אביב 67132  

טלפון: 03-5631028
פקס: 03-5623274

naamat@chamber.org.il :דוא"ל
www.chamber.org.il :אתר

נשיא: עו"ד אוריאל לין
סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי: אייל כביר

תיאור השירותים / המוצרים:
איגוד לשכות המסחר הוא ארגון העסקים הגדול 

בישראל הנלחם למען קידום האינטרסים של 
המגזר העסקי ועל כן למען קידום מטרותיך 

שלך. לשכת המסחר מעניקה מאגר אדיר של 
שירותים שבאמצעותו, אתה, החבר, יכול לפתח 
את עצמך ולמנף את העסק תוך חיסכון בכסף, 
זמן וביורוקרטיה. סל השירותים הרחב כולל בין 

השאר הזדמנויות עסקיות בארץ ובעולם, תערוכות 
בינלאומיות, מכרזים, קורסים וסדנאות, ייעוץ 

כלכלי ומשפטי ומועדונים עסקיים

EVERSYS - DeLonghi
השקמה 19, אזור

טלפון: 03-7358000 
פקס: 03-9414953

 aviz@brimag.co.il :דוא"ל
www.eversys.com :אתר

מנכ"ל: פיני כהן )ברימאג(
סמנכ"ל סחר ושיווק: אבינועם כהן )ברימאג(

תיאור השירותים / המוצרים:
שיווק, מכירה והשכרה למכונות קפה מקצועיות 

אוטומטיות מבית EVERSYS – DeLonghi לשוק 
בתי הקפה, המסעדות ובתי המלון. מכונות הקפה 

המקצועיות של EVERSYS מפיקות מגוון רחב של 
משקאות קפה באיכות הגבוהה ביותר בתפוקה 

ויעילות שאין שני לה. 

אוניספורט טרידינג ל.ל. בע"מ
שנקר 9 הרצליה

טלפון: 09-7681270
office@unisport.co.il :דוא"ל

www.unisport.co.il :אתר
מנכ"ל: דורון מלמד

מנהל שיווק: טלי וקסלר
תיאור השירותים / המוצרים: 

"אוניספורט טרידיינג" הינה נציגת נייקי הבלעדית 
בישראל לתחום אביזרי הספורט )אקססוריז(. 

ומפיצה הרשמית למוצרי הריצה והטניס לחנויות 
מתמחות. כמו כן, מפיצה של טייפים קינזיולוגים 

 Hidow הקנדית וחברת Spider-Techשל חברת
.EMS -ו TENS המתמחה במכשירי

א
אביב קופות ממוחשבות בע"מ

אבא הילל סילבר 1 לוד
טלפון: 073-2600000
פקס: 073-2600001

moked@aviv-pos.co.il :דוא"ל
www.aviv-pos.co.il :אתר

מנכ"ל: דוד אבקסיס
תיאור השירותים / המוצרים: 

אביב קופות ממוחשבות הוא בית התוכנה המוביל 
בישראל לייצור, פיתוח ושיווק פתרונות תוכנה 

לקופות ממוחשבות עבור השוק הישראלי. קשת 
הפתרונות החכמים, המתקדמים והידידותיים 

למשתמש מתאימה לכל שרשרת המכירה.

א.ל.ד – סילימור
תקומה 1 רמלה. מ.דואר: ת.ד 308 

Tkoma 1 Ramla 99780 כפר בן-נון
טלפון: 08-9797315
פקס: 08-9797124

sales@silimor.co.il :דוא"ל
www.eld-industry.co.il :אתר

 www.silimor.co.il
Eli hakimian | מנכ"ל: אלי חכימיאן
Eran yosov | מנהל שיווק: ערן יוסוב

תיאור השירותים/המוצרים:
החברה עוסקת במתן פתרונות טכניים לתעשיית 
המזון, כגון: יצור דלתות פנדל אנטי בקטריאליות, 

מסכי אוויר, וילונות P.V.C, מצנני אוויר וציפויי ריצפה 
איכותיים.

א.א שימורי עדן בע"מ
כתובת: כפר קרע

טלפון: 04-6356433
פקס: 04-6356435

agamchi@gmail.com :דוא"ל
www.ma-eden.com :אתר

מנכ"ל: אמיר אבו סרייה
מנהל שיווק: אמיר פלק

א.ישי ייצור ואחזקות בע"מ
צומת צור יגאל\כוכב יאיר

ת.ד. 329 מושב בצרה 60944
טלפון: 09-7687110
פקס: 09-7687077

info@ishai.co.il :דוא"ל
www.ishai.co.il :אתר

מנכ"ל: מר אריה בלום
מנהל שיווק: מר ירון בלום

תיאור השירותים/המוצרים:
חברתנו מתמחה ביבוא, יצור ושיווק של מוצרים 

לשינוע, הרמה ואחסנה מזה שלושה עשורים 
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ארדו סוכנויות יבוא בע"מ
הכדר 13 נתניה 

טלפון: 09-8621137, 050-5332538
פקס: 09-8829937

מנכ”ל: יורם אוהב ציון
מנהלי שיווק: מיטל חסן

תיאור השירותים/המוצרים: 
ציוד לבתי מלון, בתי הארחה, קיבוצים ואולמות 

אירועים. יבוא, שיווק ותפירה לפי מידה של מפות, 
מפיות וסקרטינג במגוון רב של צבעים ודוגמאות. 

יבואנים בלעדיים של בדי “ASTRO” ארה"ב, 
חימומיות לשפינג דש “BLAZE” ארה"ב, סקרטינג 

 ”UPDATE“ ארה"ב, שפינג דש ”AMERTEX“
ארה"ב. שפינגדש חשמלי, סמובו, מרקיה וילונות 

אמבט מבד ארוג אנטיבקטריאלי. יבוא ושיווק 
סדינים וציפיות,  שילוב פוליאסטר כותנה בצפיפות 

גבוהה.

ארצינו ט בע"מ 
גבעת שאול 40 ירושלים

טלפון: 02-6569549
פקס: 02-6569540

dovye@yahoo.fr :דוא"ל
makabi.co.il :אתר

מנכ"ל: אלבז דובי
מנהל שיווק: אלבז דובי

תיאור השירותים / המוצרים: 
יבוא ושיווק מוצרי דליקטס מצרפת

אתרוג צ’לו
כתובת: גשר החיים 6

טלפון: 02-6583934
 etrogcello@gmail.com :דוא”ל

 etrogcello.com :אתר
מנכ"ל: מאיר ארי

תיאור השירותים / המוצרים: 
ליקר אתרוגים מישראל.

ב
BZ-TECH

מושב גן הדרום, רחוב הזית 11
טלפון: 08-8523548
פקס: 08-8565825

sales@bz-com.com :דוא"ל
 www.bz-tech.co.il :אתר

מנכ"ל: עמיר בן זאב
מנהל שיווק: מיטל בשן

תיאור השירותים / המוצרים:
BZ-TECHמספקת פתרונות ניטור ובקרה וביניהם 

מערכת WISE - מערכת חיישנים אלחוטיים 
כגון חיישן טמפ', חיישן לחות וחיישן טמפ' נוזל 
המאפשרת קבלת נתונים מעודכנים ושליחת 

התראות אודות חריגות ב- SMS ובמייל. בנוסף, 
מציעה החברה טאבלטים ותצוגות המשמשים 

לעמדות שירות עצמי ופרסום.

בוזה אגש"ח בע"מ 
קבוץ סאסא, ד.נ מרום הגליל 1387000

טלפון: 04-6918880
פקס: 04-6918881

sharonk@thebuza.com :דוא"ל

אפוקסיטק בע"מ
האלה 10 מושב בן זכאי

טלפון: 08-6900114
פקס: 08-6900115

www.epoxytech.co.il :אתר
מנכ"ל: חן יוסוב

מנהל שיווק: פיני יוסוב
תיאור השירותים/המוצרים:

חברת אפוקסיטק בע”מ, בעלת מוניטין רב וניסיון 
של שנים, ביצעה בהצלחה פרויקטים עם אלפי 

מ”ר של ציפויים למשטחי בטון מכל הסוגים.
אנו חברה העובדת עם חברת "כרמית מיסטר 
פיקס" עם החומרים האיכותיים והמתקדמים 

ביותר. מתמחים למעלה מעשרים שנים בביצוע 
כל סוגי ציפויי הרצפה: MMA, אפוקסי, פוליריטאן 

וציפויים דקורטיביים ייחודיים. ידועים בזכות 
האיכות, הזריזות, האמינות והמקצועיות.

אקטיב אינטרנשיונל
יורדי הסירה 10 תל-אביב 63508

טלפון: 050-5307577, 03-6023199
פקס: 03-6023201

 erez@active-ltd.com :דוא"ל
www.activ.co.il :אתר

מנכ"ל: ארז סרי
תיאור השירותים/המוצרים

נוסד 1993. יבוא וייצוא כסאות ושולחנות, שמשיות, 
מחסומים וגדרות לענף האירועים, מלונות, 

מסעדות וחברות להשכרת ציוד לאירועים – 
התמחות בכסאות נערמים / מתקפלים וציוד 

ישיבה אלטרנטיבי. אפשרות ל-TRADE IN של 
ריהוט.

אקיפ החברה לציוד מלונאי בע"מ
ההגנה 14, א.ת.ח ראשל"צ

טלפון: 03-9522005
פקס: 03-9529481

equip@equip.co.il :דוא"ל
/http://www.equip.co.il :אתר

מנכ"ל: ישראל סגל
מנהל שיווק: שי ויטונסקי

תיאור השירותים / המוצרים:
הקמת מערכי הגשת מזון, מטבחים, ברים 

וקפיטריות,  כלי הגשה מוסדיים, ציוד מלונאי, ציוד 
לכנסים ואירועים, ציוד לשינוע מזון ומשקאות, 

ריהוט לבתי מלון,,  ציוד עבודה למטבחים מוסדיים, 
שלטי הכוונה ופחים ציבוריים.

ארד אחסון ושינוע בע''מ
הפיקוס 65 מושב נווה ימין

טלפון: 09-7677799
פקס: 09-7661480

www.aradshop.com :אתר
 gabi@aradshop.com :דוא''ל

מנכ"ל: גבי דותן
סמנכ"ל שיווק ותפעול: צביקה אגסי

תאור השרותים והמוצרים:
תכנון ושיווק מערכות תצוגה לחנויות. פתרונות 

אחסון ושינוע,  לחנויות,  למחסנים, לחדרי קירור. 
מדפים,  אביזרי תצוגה,  עגלות לסופרמרקט 

ולמחסנים,  סלסלות פלסטיק ומתכת, כלובים,  
אצטבאות לאחסון כבד בינוני וקל,  שולחנות קופה 

ועמודי תור, מדפים לחדרי קירור וסביבה רטובה.
מיכון וציוד למטבח המוסדי. שולחנות מעבדה 

וארונות כלים.

אורן יורם אריזות בע"מ
שנהב 5, אזור התעשייה ברקן

טלפון: 03-5793255
פקס: 03-5793254 

ronen@orenyoram.co.il :דוא"ל
www.orenyoram.co.il :אתר

תיאור השירותים / המוצרים: 
מתמחה בייצור שקיות נייר, ניילון ובד, וכן ייצור 

קופסאות אריזה, בסטנדרטים גבוהים ביותר.

Interbev
rue de Bercy 207, 75012 PARIS

טלפון: 00-33-14-487-4460
tastethebestisrael@gmail.com :דוא"ל

 http://www.tastethebest.co.il :אתר
Marc PAGES :מנכ"ל

Claudine ALLAIN :מנהל שיווק
תיאור השירותים / המוצרים: 

בקר אירופאי הוא התחייבות לבשר איכותי, המופק 
בגידול טבעי ובשיטות ייצור המתאפיינות ביכולת 

בקרה למופת, שמקורן בידע ומיומנות ייחודיים.

אינטרייד ג.ג בע"מ
רח' עתיר ידע 21, כפ"ס

טלפון: 09-7667720
 Limor@intrade.co.il :דוא"ל

 www.intrade.co.il :אתר
מנכ"ל: גבריאל גלטשטיין
מנהל שיווק: פטריק סקלי

שירותים / מוצרים:
1. בית קלייה חדיש מהמתקדמים מסוגו אשר בו 

 Privet(  קולים עבור מותגי קפה מובילים ופרטיים
)label

MOTO .2 – מותג הקפה הטרי והאיכותי בישראל
3. מכונות קפה סופר אוטומטיות המגישות קפה 

איכותי ביותר
4. קפסולות תואמות 

אלינט פוד
הפועלים 78 

טלפון: 058-4170667
פקס: 08-9206684

elinatfood@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: נטלי ולנסי 

מנהל שיווק: ווילי ולנסי 
תיאור השירותים / המוצרים:

בוטרגה הינה ביצי דגים של בורי מיובשים 
ומומלחים עטופים בשעווה אמיתית.

בוטרגה עשירה ביוד ובשומן דגים אומגה 3. 
הבוטרגה היא עבודת יד, כל יחידה מיוצרת בנפרד 

לפי מתכון אותנטי ובהשגחת כשרות בית יוסף.

אס.אל.קיי הנדסת קירור בע"מ
דרך בן צבי 31 תל אביב 

טלפון: 1800-303060  
פקס: 03-6816990

 s.l.k@012.net.il :דוא"ל
www.slk-israel.com :אתר

מנכ"ל: לירן מחלוף
מנהלת שיווק: לירון שלום

תיאור השירותים / המוצרים: 
שיווק מקררי תצוגה לחנויות נוחות, ספרמרקטים, 

איטליזים, מפעלים.



ארדו סוכנויות יבוא בע"מ
הכדר 13 נתניה 

טלפון: 09-8621137, 050-5332538
פקס: 09-8829937

מנכ”ל: יורם אוהב ציון
מנהלי שיווק: מיטל חסן

תיאור השירותים/המוצרים: 
ציוד לבתי מלון, בתי הארחה, קיבוצים ואולמות 

אירועים. יבוא, שיווק ותפירה לפי מידה של מפות, 
מפיות וסקרטינג במגוון רב של צבעים ודוגמאות. 

יבואנים בלעדיים של בדי “ASTRO” ארה"ב, 
חימומיות לשפינג דש “BLAZE” ארה"ב, סקרטינג 

 ”UPDATE“ ארה"ב, שפינג דש ”AMERTEX“
ארה"ב. שפינגדש חשמלי, סמובו, מרקיה וילונות 

אמבט מבד ארוג אנטיבקטריאלי. יבוא ושיווק 
סדינים וציפיות,  שילוב פוליאסטר כותנה בצפיפות 

גבוהה.

ארצינו ט בע"מ 
גבעת שאול 40 ירושלים

טלפון: 02-6569549
פקס: 02-6569540

dovye@yahoo.fr :דוא"ל
makabi.co.il :אתר

מנכ"ל: אלבז דובי
מנהל שיווק: אלבז דובי

תיאור השירותים / המוצרים: 
יבוא ושיווק מוצרי דליקטס מצרפת

אתרוג צ’לו
כתובת: גשר החיים 6

טלפון: 02-6583934
 etrogcello@gmail.com :דוא”ל

 etrogcello.com :אתר
מנכ"ל: מאיר ארי

תיאור השירותים / המוצרים: 
ליקר אתרוגים מישראל.

ב
BZ-TECH

מושב גן הדרום, רחוב הזית 11
טלפון: 08-8523548
פקס: 08-8565825

sales@bz-com.com :דוא"ל
 www.bz-tech.co.il :אתר

מנכ"ל: עמיר בן זאב
מנהל שיווק: מיטל בשן

תיאור השירותים / המוצרים:
BZ-TECHמספקת פתרונות ניטור ובקרה וביניהם 

מערכת WISE - מערכת חיישנים אלחוטיים 
כגון חיישן טמפ', חיישן לחות וחיישן טמפ' נוזל 
המאפשרת קבלת נתונים מעודכנים ושליחת 

התראות אודות חריגות ב- SMS ובמייל. בנוסף, 
מציעה החברה טאבלטים ותצוגות המשמשים 

לעמדות שירות עצמי ופרסום.

בוזה אגש"ח בע"מ 
קבוץ סאסא, ד.נ מרום הגליל 1387000

טלפון: 04-6918880
פקס: 04-6918881

sharonk@thebuza.com :דוא"ל

אפוקסיטק בע"מ
האלה 10 מושב בן זכאי

טלפון: 08-6900114
פקס: 08-6900115

www.epoxytech.co.il :אתר
מנכ"ל: חן יוסוב

מנהל שיווק: פיני יוסוב
תיאור השירותים/המוצרים:

חברת אפוקסיטק בע”מ, בעלת מוניטין רב וניסיון 
של שנים, ביצעה בהצלחה פרויקטים עם אלפי 

מ”ר של ציפויים למשטחי בטון מכל הסוגים.
אנו חברה העובדת עם חברת "כרמית מיסטר 
פיקס" עם החומרים האיכותיים והמתקדמים 

ביותר. מתמחים למעלה מעשרים שנים בביצוע 
כל סוגי ציפויי הרצפה: MMA, אפוקסי, פוליריטאן 

וציפויים דקורטיביים ייחודיים. ידועים בזכות 
האיכות, הזריזות, האמינות והמקצועיות.

אקטיב אינטרנשיונל
יורדי הסירה 10 תל-אביב 63508

טלפון: 050-5307577, 03-6023199
פקס: 03-6023201

 erez@active-ltd.com :דוא"ל
www.activ.co.il :אתר

מנכ"ל: ארז סרי
תיאור השירותים/המוצרים

נוסד 1993. יבוא וייצוא כסאות ושולחנות, שמשיות, 
מחסומים וגדרות לענף האירועים, מלונות, 

מסעדות וחברות להשכרת ציוד לאירועים – 
התמחות בכסאות נערמים / מתקפלים וציוד 

ישיבה אלטרנטיבי. אפשרות ל-TRADE IN של 
ריהוט.

אקיפ החברה לציוד מלונאי בע"מ
ההגנה 14, א.ת.ח ראשל"צ

טלפון: 03-9522005
פקס: 03-9529481

equip@equip.co.il :דוא"ל
/http://www.equip.co.il :אתר

מנכ"ל: ישראל סגל
מנהל שיווק: שי ויטונסקי

תיאור השירותים / המוצרים:
הקמת מערכי הגשת מזון, מטבחים, ברים 

וקפיטריות,  כלי הגשה מוסדיים, ציוד מלונאי, ציוד 
לכנסים ואירועים, ציוד לשינוע מזון ומשקאות, 

ריהוט לבתי מלון,,  ציוד עבודה למטבחים מוסדיים, 
שלטי הכוונה ופחים ציבוריים.

ארד אחסון ושינוע בע''מ
הפיקוס 65 מושב נווה ימין

טלפון: 09-7677799
פקס: 09-7661480

www.aradshop.com :אתר
 gabi@aradshop.com :דוא''ל

מנכ"ל: גבי דותן
סמנכ"ל שיווק ותפעול: צביקה אגסי

תאור השרותים והמוצרים:
תכנון ושיווק מערכות תצוגה לחנויות. פתרונות 

אחסון ושינוע,  לחנויות,  למחסנים, לחדרי קירור. 
מדפים,  אביזרי תצוגה,  עגלות לסופרמרקט 

ולמחסנים,  סלסלות פלסטיק ומתכת, כלובים,  
אצטבאות לאחסון כבד בינוני וקל,  שולחנות קופה 

ועמודי תור, מדפים לחדרי קירור וסביבה רטובה.
מיכון וציוד למטבח המוסדי. שולחנות מעבדה 

וארונות כלים.

אורן יורם אריזות בע"מ
שנהב 5, אזור התעשייה ברקן

טלפון: 03-5793255
פקס: 03-5793254 

ronen@orenyoram.co.il :דוא"ל
www.orenyoram.co.il :אתר

תיאור השירותים / המוצרים: 
מתמחה בייצור שקיות נייר, ניילון ובד, וכן ייצור 

קופסאות אריזה, בסטנדרטים גבוהים ביותר.

Interbev
rue de Bercy 207, 75012 PARIS

טלפון: 00-33-14-487-4460
tastethebestisrael@gmail.com :דוא"ל

 http://www.tastethebest.co.il :אתר
Marc PAGES :מנכ"ל

Claudine ALLAIN :מנהל שיווק
תיאור השירותים / המוצרים: 

בקר אירופאי הוא התחייבות לבשר איכותי, המופק 
בגידול טבעי ובשיטות ייצור המתאפיינות ביכולת 

בקרה למופת, שמקורן בידע ומיומנות ייחודיים.

אינטרייד ג.ג בע"מ
רח' עתיר ידע 21, כפ"ס

טלפון: 09-7667720
 Limor@intrade.co.il :דוא"ל

 www.intrade.co.il :אתר
מנכ"ל: גבריאל גלטשטיין
מנהל שיווק: פטריק סקלי

שירותים / מוצרים:
1. בית קלייה חדיש מהמתקדמים מסוגו אשר בו 

 Privet(  קולים עבור מותגי קפה מובילים ופרטיים
)label

MOTO .2 – מותג הקפה הטרי והאיכותי בישראל
3. מכונות קפה סופר אוטומטיות המגישות קפה 

איכותי ביותר
4. קפסולות תואמות 

אלינט פוד
הפועלים 78 

טלפון: 058-4170667
פקס: 08-9206684

elinatfood@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: נטלי ולנסי 

מנהל שיווק: ווילי ולנסי 
תיאור השירותים / המוצרים:

בוטרגה הינה ביצי דגים של בורי מיובשים 
ומומלחים עטופים בשעווה אמיתית.

בוטרגה עשירה ביוד ובשומן דגים אומגה 3. 
הבוטרגה היא עבודת יד, כל יחידה מיוצרת בנפרד 

לפי מתכון אותנטי ובהשגחת כשרות בית יוסף.

אס.אל.קיי הנדסת קירור בע"מ
דרך בן צבי 31 תל אביב 

טלפון: 1800-303060  
פקס: 03-6816990

 s.l.k@012.net.il :דוא"ל
www.slk-israel.com :אתר

מנכ"ל: לירן מחלוף
מנהלת שיווק: לירון שלום

תיאור השירותים / המוצרים: 
שיווק מקררי תצוגה לחנויות נוחות, ספרמרקטים, 

איטליזים, מפעלים.



לחברה 2 סניפים בהם מוצע שירות התאמה 
אישית של סכין שף וכן אתר מכירות באינטרנט 

www.lublinsky.co.il

די.סי.תעשיות ניר ופלסטיק בע"מ
ת.ד. 164 קיבוץ חורשים 45865

טלפון: 03-9005555
פקס: 03-9005500

hezi@dcpack.co.il :דוא"ל
www.dcpack.co.il :אתר

מנהל שיווק: חזי דרויש
תיאור השירותים / המוצרים: 

יצרנים של כוסות חד פעמיות מנייר. יצרני כוסות 
לשתיה חמה ץשתיה קרה וגלידה ומארזים למזון 

בעלי תחתית עגולה.

ד"ר פאק בע"מ
ת.ד 603, כפר ויתקין 40200

טל: 09-8666699 
פקס: 09-8664477

eyal.guterman@012.net.il :דוא"ל
מנכ"לים: אמיר דבש, שחר מעוז

תיאור השירותים והמוצרים:
מזון וכלים חד פעמיים לענף ההסעדה; גביעים 
ומיכלים פלסטיק, תבניות אלומיניום, סכו"ם חד 
 PVC,פעמי, צלחות וכוסות קלקר, אריזות מזון מ

P.P, PET, ניילון נצמד, כוסות פלסטיק, שקיות, 
מוצרי נייר, יבואני מזון לסוגיו, פסטות מכל הסוגים, 

אורז, טונה; משווקים קיטניות, מרקים, קטשופ, 
מיונז ועוד.

דדוש דניאל שיווק מזון בע"מ
השקד 10,רשפון

טלפון: 099550165
פקס:099564162

dadushdaniel@bezeqint.net :דוא"ל
מנכ"ל: דניאל דדוש

מנהל שיווק: עופר דדוש
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת דדוש דניאל מתמחה ביבוא מוצרי מעדניה 
מרחבי העולם ומשווקת למעדניות ורשתות 

נבחרות ברחבי הארץ באופן ישיר,מתמחים ביבוא 
מוצרים באיכות גבוהה ובמגוון קטגוריות,משרתים 

את השוק הקימעונאי והמקצועי

ה
האיגוד הישראלי לשפים וקולינריה

הרב קוק 6 בת ים
טלפון: 052-8870946

 mazemr@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: חנן שגיא

האיש החשוב בע"מ
נציגי Koziol Germany בישראל

האומנות 12, נתניה
טלפון: 09-8919195
פקס: 09-8919212

b2b@theman.co.il :דוא"ל
www.TheMan.co.il :אתר

מנכ"ל: אורן שני
תיאור השירותים / המוצרים: 

הסופרגלאס של "קוזיאול" היא מהפכה עיצובית 

תאור השרותים והמוצרים:
ייבוא ושיווק פתרונות מתקדמים לסימון מוצרים 

באופן ידני ולקווי יצור לתעשייה. 

GPS לעסקים 
קהילת סלוניקי 11,תל אביב

טלפון: 1-700-700-379
טלפון: 052-8383828

info@gpsbusiness.co.il :דוא"ל
gpsbusiness.co.il :אתר

מנכ"ל משותף: אודי בירקאן 
מנכ"לית משותפת :יפעת בודנהיימר

תיאור השירותים / המוצרים:
חברה לניהול עסקים פרטיים, מעל 18 שנות ניסיון. 

בעזרת שיטת  GPS לעסקים והמדדים העסקיים 
הייחודיים שפיתחנו, ליווינו במהלך השנים למעלה 

מאלף עסקים בדרך לשינוי, גדילה, צמיחה 
ולהצלחה עסקית מוכחת. מתמחים ומלווים 

עשרות עסקים בתחום הבנייה ונדל"ן.

ג.מ טעם הארץ בע"מ
הרב שלום ג'רופי 8 ראשון לציון

טלפון: 03-6357416
פקס: 03-5350401

 gadigm5@gmail.com :דוא"ל
 www.teamim-oil.co.il :אתר

מנכ"ל: גדי מויאל
מנהלת שיווק: אביגיל מויאל

תאור השרותים והמוצרים:
חברה ליצור ושיווק מוצרי מזון גורמה. מוצרי מזון 

משובחים המשלבים בין חומרי גלם איכותיים 
לסגנון חיים בריא. שמנים יחודיים, חומצים טבעיים, 

ממרחי גורמה, דבש, תרסיסי שמן ועוד.

גרין גודס בע"מ
בזל 3 קרית אריה פתח תקווה 49002– ת.ד. 10257

טלפון: 03-9236263 
פקס: 03-9236264

info@greengoods.co.il :דוא"ל
www.greengoods.co.il :אתר

מנכל: רונן ריכליס
מנהל שיווק: מירי בן סימון

תאור השרותים והמוצרים:
כלי הגשה מתכלים עשויים מבמבוק, דקל, קנה 

סוכר, תפוא, תירס ונייר.

ד
דב לובלינסקי ובנו בע"מ

קיבוץ גלויות 32 ב'
טלפון: 03-6811007
פקס: 03-6811271

adam@lublinsky.co .il :דוא"ל
www.lublinsky.co.il :אתר

מנכ"ל: שרגא לובלינסקי
מנהלת שיווק: עפרה מוזס - מגל

תיאור השירותים / המוצרים: 
לובלינסקי היא החברה הותיה והמובילה בישראל 

בתחום סכיני שף מקצועיות ומוצרים נלווים 
למטבח. אנו יבואנים של מותגי סכינים איכותיים 

 F.DICK, GLOBAL, KAI מכל העולם ביניהם
 .BEROX ומייצרים את מותג הבית של לובלינסקי

www. buzaisrael.co.il :אתר
מנכ"ל: אדם זיו

תיאור השירותים / המוצרים:
ייצור גלידה ובסיסים לגלידה,  טבעיים וטריים 

לשוק המוסדי.

בי פטנט פתרונות מיוחדים בע"מ
רבניצקי 6 )איזה"ת סגולה( פתח תקוה

טלפון: 03-6006600
פקס: 03-6565565

 info@bpatent.co.il :דוא"ל
www.Bpatent.co.il :אתר

מנכ"ל: אופיר יצחק
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברת בי פטנט מתמחה בייבוא ושיווק פתרונות 
מיוחדים לבית ולמטבח שמטרתם להקל על 

מטלות הבית ולספק מענה מהיר ויעיל לצורכי 
הלקוח בשגרה היום-יומית. 

בייט טכנולוגיה
אזה"ת מפעלי העמק  

טלפון: 4958*
 contact@bite-tech.co.il :דוא"ל

 www.bite-tech.co.il :אתר
מנכ"ל: ארז מלכה

מנהל שיווק: ארז מלכה
תיאור השירותים / המוצרים:

פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לענף המזון 
המהיר: אפליקציה בשם בית העסק להזמנות, 

עמדות קיוסק, מערכת הזמנות WEB ועוד מגוון 
פתרונות חדשניים. 

ברי צ'צ'יק שירותי מטבחים 
תעשייתיים בע"מ 

חאמזה כפר קאסם
טלפון: 03-9333955
פקס: 03-9333977

maya@barry-nirosta.co.il :דוא"ל
barry.co.il :אתר
מנכ"ל: ברי צ'צ'יק

מנהל שיווק: דורון עמית 
תיאור השירותים / המוצרים:

מפעלי -מהנדס ברי צ'צ'יק מתמחה ביבוא, ייצור 
ושיווק מוצרים ואביזרים למטבח התעשייתי כמו 

בתי מלון, מסעדות,  חדרי אוכל, מפעלים, קיבוצים 
ועוד. גולת הכותרת של המקצועיות שלנו היא 

לגרום למוצרים המסופקים על ידנו לא לשבות 
אפילו ליום אחד וזה בגלל תכנון מוקדם של ייבוא 

וייצור המוצרים ורמת השירות אותו אנו מספקים,  
מהנדס ברי צ'צ'יק הוא שם דבר בעולם המטבחים 

התעשייתיים. 

ג
ג.ברינר בע"מ

רבניצקי 6, א.ת. סגולה )בית שוהם( פתח תקווה.
טלפון: 03-5602991
פקס: 03-5601291

gbriner@bezeqint.net :דוא"ל
www.brinerltd.com :אתר

מנכ"ל: אבנר ברינר
מנהל שיווק: ישראל מילס



לחברה 2 סניפים בהם מוצע שירות התאמה 
אישית של סכין שף וכן אתר מכירות באינטרנט 

www.lublinsky.co.il

די.סי.תעשיות ניר ופלסטיק בע"מ
ת.ד. 164 קיבוץ חורשים 45865

טלפון: 03-9005555
פקס: 03-9005500

hezi@dcpack.co.il :דוא"ל
www.dcpack.co.il :אתר

מנהל שיווק: חזי דרויש
תיאור השירותים / המוצרים: 

יצרנים של כוסות חד פעמיות מנייר. יצרני כוסות 
לשתיה חמה ץשתיה קרה וגלידה ומארזים למזון 

בעלי תחתית עגולה.

ד"ר פאק בע"מ
ת.ד 603, כפר ויתקין 40200

טל: 09-8666699 
פקס: 09-8664477

eyal.guterman@012.net.il :דוא"ל
מנכ"לים: אמיר דבש, שחר מעוז

תיאור השירותים והמוצרים:
מזון וכלים חד פעמיים לענף ההסעדה; גביעים 
ומיכלים פלסטיק, תבניות אלומיניום, סכו"ם חד 
 PVC,פעמי, צלחות וכוסות קלקר, אריזות מזון מ

P.P, PET, ניילון נצמד, כוסות פלסטיק, שקיות, 
מוצרי נייר, יבואני מזון לסוגיו, פסטות מכל הסוגים, 

אורז, טונה; משווקים קיטניות, מרקים, קטשופ, 
מיונז ועוד.

דדוש דניאל שיווק מזון בע"מ
השקד 10,רשפון

טלפון: 099550165
פקס:099564162

dadushdaniel@bezeqint.net :דוא"ל
מנכ"ל: דניאל דדוש

מנהל שיווק: עופר דדוש
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת דדוש דניאל מתמחה ביבוא מוצרי מעדניה 
מרחבי העולם ומשווקת למעדניות ורשתות 

נבחרות ברחבי הארץ באופן ישיר,מתמחים ביבוא 
מוצרים באיכות גבוהה ובמגוון קטגוריות,משרתים 

את השוק הקימעונאי והמקצועי

ה
האיגוד הישראלי לשפים וקולינריה

הרב קוק 6 בת ים
טלפון: 052-8870946

 mazemr@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: חנן שגיא

האיש החשוב בע"מ
נציגי Koziol Germany בישראל

האומנות 12, נתניה
טלפון: 09-8919195
פקס: 09-8919212

b2b@theman.co.il :דוא"ל
www.TheMan.co.il :אתר

מנכ"ל: אורן שני
תיאור השירותים / המוצרים: 

הסופרגלאס של "קוזיאול" היא מהפכה עיצובית 

תאור השרותים והמוצרים:
ייבוא ושיווק פתרונות מתקדמים לסימון מוצרים 

באופן ידני ולקווי יצור לתעשייה. 

GPS לעסקים 
קהילת סלוניקי 11,תל אביב

טלפון: 1-700-700-379
טלפון: 052-8383828

info@gpsbusiness.co.il :דוא"ל
gpsbusiness.co.il :אתר

מנכ"ל משותף: אודי בירקאן 
מנכ"לית משותפת :יפעת בודנהיימר

תיאור השירותים / המוצרים:
חברה לניהול עסקים פרטיים, מעל 18 שנות ניסיון. 

בעזרת שיטת  GPS לעסקים והמדדים העסקיים 
הייחודיים שפיתחנו, ליווינו במהלך השנים למעלה 

מאלף עסקים בדרך לשינוי, גדילה, צמיחה 
ולהצלחה עסקית מוכחת. מתמחים ומלווים 

עשרות עסקים בתחום הבנייה ונדל"ן.

ג.מ טעם הארץ בע"מ
הרב שלום ג'רופי 8 ראשון לציון

טלפון: 03-6357416
פקס: 03-5350401

 gadigm5@gmail.com :דוא"ל
 www.teamim-oil.co.il :אתר

מנכ"ל: גדי מויאל
מנהלת שיווק: אביגיל מויאל

תאור השרותים והמוצרים:
חברה ליצור ושיווק מוצרי מזון גורמה. מוצרי מזון 

משובחים המשלבים בין חומרי גלם איכותיים 
לסגנון חיים בריא. שמנים יחודיים, חומצים טבעיים, 

ממרחי גורמה, דבש, תרסיסי שמן ועוד.

גרין גודס בע"מ
בזל 3 קרית אריה פתח תקווה 49002– ת.ד. 10257

טלפון: 03-9236263 
פקס: 03-9236264

info@greengoods.co.il :דוא"ל
www.greengoods.co.il :אתר

מנכל: רונן ריכליס
מנהל שיווק: מירי בן סימון

תאור השרותים והמוצרים:
כלי הגשה מתכלים עשויים מבמבוק, דקל, קנה 

סוכר, תפוא, תירס ונייר.

ד
דב לובלינסקי ובנו בע"מ

קיבוץ גלויות 32 ב'
טלפון: 03-6811007
פקס: 03-6811271

adam@lublinsky.co .il :דוא"ל
www.lublinsky.co.il :אתר

מנכ"ל: שרגא לובלינסקי
מנהלת שיווק: עפרה מוזס - מגל

תיאור השירותים / המוצרים: 
לובלינסקי היא החברה הותיה והמובילה בישראל 

בתחום סכיני שף מקצועיות ומוצרים נלווים 
למטבח. אנו יבואנים של מותגי סכינים איכותיים 

 F.DICK, GLOBAL, KAI מכל העולם ביניהם
 .BEROX ומייצרים את מותג הבית של לובלינסקי

www. buzaisrael.co.il :אתר
מנכ"ל: אדם זיו

תיאור השירותים / המוצרים:
ייצור גלידה ובסיסים לגלידה,  טבעיים וטריים 

לשוק המוסדי.

בי פטנט פתרונות מיוחדים בע"מ
רבניצקי 6 )איזה"ת סגולה( פתח תקוה

טלפון: 03-6006600
פקס: 03-6565565

 info@bpatent.co.il :דוא"ל
www.Bpatent.co.il :אתר

מנכ"ל: אופיר יצחק
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברת בי פטנט מתמחה בייבוא ושיווק פתרונות 
מיוחדים לבית ולמטבח שמטרתם להקל על 

מטלות הבית ולספק מענה מהיר ויעיל לצורכי 
הלקוח בשגרה היום-יומית. 

בייט טכנולוגיה
אזה"ת מפעלי העמק  

טלפון: 4958*
 contact@bite-tech.co.il :דוא"ל

 www.bite-tech.co.il :אתר
מנכ"ל: ארז מלכה

מנהל שיווק: ארז מלכה
תיאור השירותים / המוצרים:

פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לענף המזון 
המהיר: אפליקציה בשם בית העסק להזמנות, 

עמדות קיוסק, מערכת הזמנות WEB ועוד מגוון 
פתרונות חדשניים. 

ברי צ'צ'יק שירותי מטבחים 
תעשייתיים בע"מ 

חאמזה כפר קאסם
טלפון: 03-9333955
פקס: 03-9333977

maya@barry-nirosta.co.il :דוא"ל
barry.co.il :אתר
מנכ"ל: ברי צ'צ'יק

מנהל שיווק: דורון עמית 
תיאור השירותים / המוצרים:

מפעלי -מהנדס ברי צ'צ'יק מתמחה ביבוא, ייצור 
ושיווק מוצרים ואביזרים למטבח התעשייתי כמו 

בתי מלון, מסעדות,  חדרי אוכל, מפעלים, קיבוצים 
ועוד. גולת הכותרת של המקצועיות שלנו היא 

לגרום למוצרים המסופקים על ידנו לא לשבות 
אפילו ליום אחד וזה בגלל תכנון מוקדם של ייבוא 

וייצור המוצרים ורמת השירות אותו אנו מספקים,  
מהנדס ברי צ'צ'יק הוא שם דבר בעולם המטבחים 

התעשייתיים. 

ג
ג.ברינר בע"מ

רבניצקי 6, א.ת. סגולה )בית שוהם( פתח תקווה.
טלפון: 03-5602991
פקס: 03-5601291

gbriner@bezeqint.net :דוא"ל
www.brinerltd.com :אתר

מנכ"ל: אבנר ברינר
מנהל שיווק: ישראל מילס



ח
ח.י. דבוש מכשירים בע"מ 

אבן גבירול 64 תל – אביב
טלפון: 03-6912175
פקס: 03-6919099

office@dabush.co.il :דוא"ל
מנכ"ל: חנן דבוש 

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת POTIS,  הינה יצרנית תנורי שווארמה גז 

וחשמל האיכותיים בעולם. הייצור, נעשה מתחילת 
התהליך ועד סופו בגרמניה. תנורי השווארמה 

הינם בעלי תקן אירופי, אמריקאי ומכון התקנים 
הישראלי.

ט
טחינא

קיבוץ נתיב הל"ה, ד.נ. עמק האלה
טלפון: 02-9900213
פקס: 02-9900215

kasumsum2012@gmail.com :דוא"ל
www.facebook.com/thina.raw :אתר

מנכ"ל: מיכל מלמד
מנהל שיווק: אביגיל בלייר

תיאור השירותים / המוצרים:
טחינא. לגלות את הטחינה מחדש

טחינת פרמיום המיוצרת בתהליך ייחודי בארץ.
טחינא נטחנת משומשום מלא, בשלמותו, טרום 
מונבט ולא קלוי. על כן שמה טחינא! השומשום 

נא, raw תהליך ייצור ייחודי זה, אשר שואף לחזור 
לשיטת הייצור המסורתית, מעניק לטחינה

טעם חדש, מלא חיים ועוצמה, סמיכות ייחודית 
וערכים בריאותיים מהגבוהים שיש!

טחנות ישראליות
רבנו חננאל 20, תל אביב

טלפון: 03-6821845
פקס: 03-5184628

 yocheved@israeliot.co.il :דוא"ל
 Tachanot.com :אתר

מנכ"ל: קובי פולטורק
תיאור השירותים / המוצרים: 

למעלה מ-70 של ייצור קמח איכותי ומגוון לכל 
סוגי הלקוחות, החברה מייצרת קמח מסוגים 
שונים עבור חברות המזון הגדולות במדינה, 
מאפיות ענק ובוטיק, וגם עבור הקהל הרחב 

ברשתות השיווק המובילות.

THRACE PLASTICS PACK SA
יוון אתונה משרדי ההנהלה 

טלפון: 26510-57320 30/ 972-52-606-2143
פקס: 2651057322 30

infopack@thraceplastics.gr :דוא"ל
sigal@can4u.co.il

www.thracegroup.com :אתר
Michael Georgostathis /sigalit ittah :מנכ"ל

Panos Dalkafoukis :מנהל שיווק

ו
וגאנץ בע"מ

בית לחם הגלילית
טלפון: 073-2065666

office@veganz.co.il :דוא"ל
veganz.co.il :אתר

מנכ"ל: ליאור לזובסקי
מנהל שיווק: שרון בסטר

תיאור השירותים / המוצרים: 
וגאנץ בע"מ מייבאת, מייצרת ומשווקת מוצרים 

טבעוניים, נושאי התו הארצי של הויגן פרנדלי. 
בוגאנץ שואפים להשקיע בחדשנות ולהרחיב את 
סל המוצרים הטבעוני במוצרים מלהיבים ראויים 

ומרגשים, ולא פחות חשוב - טעימים!

וגה מוצרים טבעוניים בע"מ
טלפון: 09-7687796
פקס: 09-7687794

info@vegafoods.co.il :דוא"ל
www.vegafoods.co.il :אתר

מנכ"ל: שני בדש
תיאור השירותים / המוצרים:

שיווק מזון טבעוני.

ונטלס
ירמיהו 8 קרית אונו

טלפון: 054-4737684
lymoffice@gmail.com :דוא"ל

מנכ"ל: שאול מזרחי
מנהל שיווק: שאול מזרחי

תיאור השירותים / המוצרים:
מנדפים לסילוק אדי שמן ללא ארובות. עומדים 

בתקן 1001 חלק 6

וריפון
העמל 11, ראש העין
טלפון: 073-2006900
פקס: 073-2069358

i_sales_tlv@verifone.com :דוא"ל
verifone.co.il :אתר

מנכ"ל דן סופר
מנהל שיווק: ענת קנטרביץ

תיאור השירותים / המוצרים: 
וריפון, החברה המובילה בישראל ואחת משתי 
המובילות בעולם לפתרונות תשלום חדשניים 

ומאובטחים. החברה פועלת לקידום עסקים בכ-
150 מדינות ברחבי העולם, ומשקיעה משאבים 

רבים בפיתוח מוצרים חדשים, ובהתאמת מוצרים 
קיימים לדרישות הדינאמיות, כדי להבטיח 

ללקוחותיה מערך שירותים ומוצרים מהמתקדמים 
ביותר, בעולם המסחר המשתנה תמידית.

בעולם הגסטרונומיה ובתעשיית המלונאות. 
הכוסות עמידות בפני שבירה ושריטות, מבודדות 
פי ארבע יותר מכוסות זכוכית ובכך שומרות על 

המשקה קר / חם ובטוחות לשימוש במדיח כלים.

הברקות
מוריה 113

טלפון: 03-9382452 
פקס: 03-9382452

howard@freidus.com :דוא"ל
 www.havrakot.com :אתר

מנכ"ל: הווארד פריידס
מנהל שיווק: הווארד פריידס

תיאור השירותים / המוצרים:
מוצרים ייחודיים למטבח המוסדי והפרטי

הטחנות הגדולות של א"י
חטיבת גולני 40, חיפה

טלפון: 04-8672137
פקס: 04-8677419

chef@hagdolot.co.il :דוא"ל
hagdolot.co.il :אתר

מנכ"ל: מנחם גרייבסקי
מנהל שיווק: בוכריס הילה

תיאור השירותים / המוצרים:
הטחנות הגדולות נמנית על טחנות הקמח 

המובילות בארץ מאז 1921. הטחנה מספקת 
ללקוחותיה את כל סוגי הקמח והסולת. 

המעדניה – גורמה ישראלי
החופר 34 חולון

טלפון: 03-9416054
פקס: 03-9416051

www.the-deli.co.il :אתר
מנכ"ל: אלון שטיינברג

תיאור השירותים / המוצרים: 
המעדניה, מותג של טעמים, מאגד מבחר מעדני 
מזון עילית המיוצרים בטכניקות ביתיות, בסדרות 

קטנות, עם הקפדה על חומרי גלם מובחרים 
ואיכות בלתי מתפשרת. סדרות המוצרים שלנו 

מעניקות רגעים מענגים ומפנקים, ומוסיפים לכל 
ארוחה מגע של מטבח גורמה. המעדנים שלנו 

הינם הבחירה של לקוחות רבים שמבינים, אוהבים 
ומעריכים טעמים ובישול, ואשר אינם מתפשרים 

על איכות.

הרמן סיסטמס בע"מ
הבנאי 29 )יח' 175 (

טלפון: 072-2121340
פקס: 03-7505354

office@herman-systems.co.il :דוא"ל
www.herman-systems.co.il :אתר

מנכ"ל: רמי הרמן
מנהל שיווק: גלעד הרמן

תיאור השירותים / המוצרים:
אנו עוסקים בייצור, מכירה ומתן שירות של ציודים 

מקצועיים ודיספנסרים למטבח המוסדי בדגש על 
מערכות שתייה ומערכות מתקדמות לניהול וסינון 

שמן לטיגון.

מכונות מלוי נוזלים לקצבים גבוהים ונמוכים

רובוטים לסידור, ליקוט, אריזה ומשטוח..מעל 150 התקנות בארץ

וייטק )ישראל( ציוד תעשייתי

מערכות אריזה, הקמת קרטונים, שרינק וסטרץ' 

E-mail: avi@robotx.co.il | www.weitekil.com.| 09-7962276 :טלפון: 09-7962277 | פקס

גלאי מתכות לתעשיית המזון, יכולת עבודה עם אריזות ממותכות



ח
ח.י. דבוש מכשירים בע"מ 

אבן גבירול 64 תל – אביב
טלפון: 03-6912175
פקס: 03-6919099

office@dabush.co.il :דוא"ל
מנכ"ל: חנן דבוש 

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת POTIS,  הינה יצרנית תנורי שווארמה גז 

וחשמל האיכותיים בעולם. הייצור, נעשה מתחילת 
התהליך ועד סופו בגרמניה. תנורי השווארמה 

הינם בעלי תקן אירופי, אמריקאי ומכון התקנים 
הישראלי.

ט
טחינא

קיבוץ נתיב הל"ה, ד.נ. עמק האלה
טלפון: 02-9900213
פקס: 02-9900215

kasumsum2012@gmail.com :דוא"ל
www.facebook.com/thina.raw :אתר

מנכ"ל: מיכל מלמד
מנהל שיווק: אביגיל בלייר

תיאור השירותים / המוצרים:
טחינא. לגלות את הטחינה מחדש

טחינת פרמיום המיוצרת בתהליך ייחודי בארץ.
טחינא נטחנת משומשום מלא, בשלמותו, טרום 
מונבט ולא קלוי. על כן שמה טחינא! השומשום 

נא, raw תהליך ייצור ייחודי זה, אשר שואף לחזור 
לשיטת הייצור המסורתית, מעניק לטחינה

טעם חדש, מלא חיים ועוצמה, סמיכות ייחודית 
וערכים בריאותיים מהגבוהים שיש!

טחנות ישראליות
רבנו חננאל 20, תל אביב

טלפון: 03-6821845
פקס: 03-5184628

 yocheved@israeliot.co.il :דוא"ל
 Tachanot.com :אתר

מנכ"ל: קובי פולטורק
תיאור השירותים / המוצרים: 

למעלה מ-70 של ייצור קמח איכותי ומגוון לכל 
סוגי הלקוחות, החברה מייצרת קמח מסוגים 
שונים עבור חברות המזון הגדולות במדינה, 
מאפיות ענק ובוטיק, וגם עבור הקהל הרחב 

ברשתות השיווק המובילות.

THRACE PLASTICS PACK SA
יוון אתונה משרדי ההנהלה 

טלפון: 26510-57320 30/ 972-52-606-2143
פקס: 2651057322 30

infopack@thraceplastics.gr :דוא"ל
sigal@can4u.co.il

www.thracegroup.com :אתר
Michael Georgostathis /sigalit ittah :מנכ"ל

Panos Dalkafoukis :מנהל שיווק

ו
וגאנץ בע"מ

בית לחם הגלילית
טלפון: 073-2065666

office@veganz.co.il :דוא"ל
veganz.co.il :אתר

מנכ"ל: ליאור לזובסקי
מנהל שיווק: שרון בסטר

תיאור השירותים / המוצרים: 
וגאנץ בע"מ מייבאת, מייצרת ומשווקת מוצרים 

טבעוניים, נושאי התו הארצי של הויגן פרנדלי. 
בוגאנץ שואפים להשקיע בחדשנות ולהרחיב את 
סל המוצרים הטבעוני במוצרים מלהיבים ראויים 

ומרגשים, ולא פחות חשוב - טעימים!

וגה מוצרים טבעוניים בע"מ
טלפון: 09-7687796
פקס: 09-7687794

info@vegafoods.co.il :דוא"ל
www.vegafoods.co.il :אתר

מנכ"ל: שני בדש
תיאור השירותים / המוצרים:

שיווק מזון טבעוני.

ונטלס
ירמיהו 8 קרית אונו

טלפון: 054-4737684
lymoffice@gmail.com :דוא"ל

מנכ"ל: שאול מזרחי
מנהל שיווק: שאול מזרחי

תיאור השירותים / המוצרים:
מנדפים לסילוק אדי שמן ללא ארובות. עומדים 

בתקן 1001 חלק 6

וריפון
העמל 11, ראש העין
טלפון: 073-2006900
פקס: 073-2069358

i_sales_tlv@verifone.com :דוא"ל
verifone.co.il :אתר

מנכ"ל דן סופר
מנהל שיווק: ענת קנטרביץ

תיאור השירותים / המוצרים: 
וריפון, החברה המובילה בישראל ואחת משתי 
המובילות בעולם לפתרונות תשלום חדשניים 

ומאובטחים. החברה פועלת לקידום עסקים בכ-
150 מדינות ברחבי העולם, ומשקיעה משאבים 

רבים בפיתוח מוצרים חדשים, ובהתאמת מוצרים 
קיימים לדרישות הדינאמיות, כדי להבטיח 

ללקוחותיה מערך שירותים ומוצרים מהמתקדמים 
ביותר, בעולם המסחר המשתנה תמידית.

בעולם הגסטרונומיה ובתעשיית המלונאות. 
הכוסות עמידות בפני שבירה ושריטות, מבודדות 
פי ארבע יותר מכוסות זכוכית ובכך שומרות על 

המשקה קר / חם ובטוחות לשימוש במדיח כלים.

הברקות
מוריה 113

טלפון: 03-9382452 
פקס: 03-9382452

howard@freidus.com :דוא"ל
 www.havrakot.com :אתר

מנכ"ל: הווארד פריידס
מנהל שיווק: הווארד פריידס

תיאור השירותים / המוצרים:
מוצרים ייחודיים למטבח המוסדי והפרטי

הטחנות הגדולות של א"י
חטיבת גולני 40, חיפה

טלפון: 04-8672137
פקס: 04-8677419

chef@hagdolot.co.il :דוא"ל
hagdolot.co.il :אתר

מנכ"ל: מנחם גרייבסקי
מנהל שיווק: בוכריס הילה

תיאור השירותים / המוצרים:
הטחנות הגדולות נמנית על טחנות הקמח 

המובילות בארץ מאז 1921. הטחנה מספקת 
ללקוחותיה את כל סוגי הקמח והסולת. 

המעדניה – גורמה ישראלי
החופר 34 חולון

טלפון: 03-9416054
פקס: 03-9416051

www.the-deli.co.il :אתר
מנכ"ל: אלון שטיינברג

תיאור השירותים / המוצרים: 
המעדניה, מותג של טעמים, מאגד מבחר מעדני 
מזון עילית המיוצרים בטכניקות ביתיות, בסדרות 

קטנות, עם הקפדה על חומרי גלם מובחרים 
ואיכות בלתי מתפשרת. סדרות המוצרים שלנו 

מעניקות רגעים מענגים ומפנקים, ומוסיפים לכל 
ארוחה מגע של מטבח גורמה. המעדנים שלנו 

הינם הבחירה של לקוחות רבים שמבינים, אוהבים 
ומעריכים טעמים ובישול, ואשר אינם מתפשרים 

על איכות.

הרמן סיסטמס בע"מ
הבנאי 29 )יח' 175 (

טלפון: 072-2121340
פקס: 03-7505354

office@herman-systems.co.il :דוא"ל
www.herman-systems.co.il :אתר

מנכ"ל: רמי הרמן
מנהל שיווק: גלעד הרמן

תיאור השירותים / המוצרים:
אנו עוסקים בייצור, מכירה ומתן שירות של ציודים 

מקצועיים ודיספנסרים למטבח המוסדי בדגש על 
מערכות שתייה ומערכות מתקדמות לניהול וסינון 

שמן לטיגון.

מכונות מלוי נוזלים לקצבים גבוהים ונמוכים

רובוטים לסידור, ליקוט, אריזה ומשטוח..מעל 150 התקנות בארץ

וייטק )ישראל( ציוד תעשייתי

מערכות אריזה, הקמת קרטונים, שרינק וסטרץ' 

E-mail: avi@robotx.co.il | www.weitekil.com.| 09-7962276 :טלפון: 09-7962277 | פקס

גלאי מתכות לתעשיית המזון, יכולת עבודה עם אריזות ממותכות



לוג'יקל מערכות 
יוני נתניהו 6 אור יהודה

טלפון: 03-9603277
פקס: 03-9664775

itamar@logsysy.co.il :דוא"ל
www.logsys.co.il :אתר

מנכ"ל: שלמה הרשקופ
מנהל שיווק: איתמר אוזן

תיאור השירותים / המוצרים: 
 BI חברת לוג'יקל מתמחה באספקת פתרונות 

על בסיס פלטפורמת הבינה העסקית המובילה 
בעולם Qlik. חברתנו מתמחה בהטמעת מערכות 

BI לספקי מזון ועסקים קמעונאיים על בסיס 
 QlikView\Qlik המתקדמת בעולם BI מערכת ה

Sense לספקי מזון ועסקים קמעונאיים.

לילך אחזקות
בן ציון גאליס 61,  סגולה, פתח תקווה

טלפון: 1700-5012-14
פקס: 03-6332441

lilach@lilacholdings.co.il :דוא"ל
www.duns100.co.il :אתר

מנכ"ל : אריק יניב
סמנכ"ל: נועם יניב

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת לילך אחזקות הינה חברה מובילה בתחומה, 

המתמחה באספקת כוח אדם למטבחים מסחריים 
בתחום המסעדנות, מלונאות ומפעלים, בכל רחבי 
הארץ. מציעה ללקוחותיה שירותים מקצועיים מן 
המעלה הראשונה ומתן מענה שוטף ומקיף תוך 

הקפדה על מצוינות מקצועית, יסודיות, איכות 
ביצוע, בטיחות וזמינות מלאה. עם לקוחותיה של 
חברת לילך אחזקות נמנות הרשתות המובילות 
בכל רחבי הארץ, והמסעדות הגדולות בישראל.

מ

מאכלי עולם ר.ז בע"מ
עוזיאל 149 רמת גן

טלפון: 0549202012
 globalfood@bezeqint.net :דוא"ל

 www.globalfood.co.il :אתר
מנכ"ל: עופר קיכלר

מנהל שיווק: שחר קיכלר כהן
תיאור השירותים / המוצרים:

יבוא ושיווק רטבים, חטיפים ומוצרי מזון פרימיום 
מארה"ב. ייצוג, יבוא ושיווק של מותגי-על 

אמריקאיים כבר מעל 30 שנה. 

מ.ש רובינפלד 
ת.ד 300029 מיקוד 90500 ביתר עילית 

טלפון: 02-580-5552
פקס: 02-566-7123

 5805552kr@gmail.com :דוא"ל
www.rubinfeld.co.il :אתר

מנכ"ל: רחל רובינפלד 
אחראית שיווק: רחל רובינפלד 

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת רובינפלד, המובילה בארץ ובעולם בתחום 
האפייה הבריאה. אצלנו, תוכלו למצוא מגוון ענק 

כ
כרמית מיסטר פיקס בע"מ 

ת.ד 3530 קיסריה מיקוד 38900
טלפון: 04-6178924
פקס: 04-6371124

anata@mrfix.co.il :דוא"ל
www.carmit-mrfix.com :אתר

מנכ"ל: טומי הרדי 
מנהל שיווק: אריק מגל 

תיאור השירותים / המוצרים:
כרמית מיסטר פיקס, מובילת השוק בייצור 

פתרונות מתקדמים לבנייה כגון: דבקים לאריחים,  
טייחים, מערכות איטום וציפויים פולימרים 

העמידים כימית ובשחיקה למתחמי המגורים, 
התעשייה, המסחר, האירוח ועוד, פתרונות לרצפות 

דקורטיביות וביצוע עבודות מהירות בין – לילה 
ובייחוד, פתרונות מהירי יישום לתעשיית המזון.

כרמל דיירקט בע"מ
המלאכה 13, אזור התעשייה הצפוני, לוד, כרמל 

אאוטדור רח' משכית 1 הרצליה פיתוח, החרושת 
10 מתחם חוצות המפרץ, חיפה. 

טלפון: 1-700-700-642 
פקס: 08-9790450

info@carmeldirect.com :דוא"ל
www.carmeldirect.com :אתר

מנכ"ל )יו"ר(: יובל סלע טוניס
מנהל שיווק: הדס שמר וולקוביץ'

תיאור השירותים / המוצרים: 
ייבוא של המותגים המובילים מעולם הגרילים, 
כלי המטבח והלייף סטייל, גרילי גז עוצמתיים 

 Grandhall, Napoleon, CAESAR מבית
GRILL, LYNX, מותג המעשנות המוביל 

בעולם BIG GREEN EGG, טאבונים איכותיים 
 ALFA PIZZA תוצרת איטליה מבית המותגים

ו- FORNO ALLEGRO, סכיני שף וסכו"ם מבית 
Tramontina ברזיל, כוסות יין, דקנטרים וכלי 

 LUIGI Bormioli Italy הגשה מבית
BAMIX בלנדר המוט השוויצרי הטוב בעולם

.HARTMAN ריהוט גן איכותי תוצרת
מטבחי חוץ איכותיים – ייעוץ ובנייה ע"י המומחים 

 CARMEL OUTDOOR KITCHENS של

ל
לוג'יקל מערכות 
יוני נתניהו 6 אור יהודה

טלפון: 03-9603277
פקס: 03-9664775

itamar@logsysy.co.il :דוא"ל
www.logsys.co.il :אתר

מנכ"ל: שלמה הרשקופ
מנהל שיווק: איתמר אוזן

תיאור השירותים / המוצרים: 
 BI חברת לוג'יקל מתמחה באספקת פתרונות 

על בסיס פלטפורמת הבינה העסקית המובילה 
בעולם Qlik. חברתנו מתמחה בהטמעת מערכות 

BI לספקי מזון ועסקים קמעונאיים על בסיס 
 QlikView\Qlik המתקדמת בעולם BI מערכת ה

Sense לספקי מזון ועסקים קמעונאיים.

י
י. את א. ברמן בע"מ

בית הדפוס 24 ירושלים
טלפון: 02-6522241
פקס: 02-6529486

 mail@berman.co.il :דוא"ל
www.berman.co.il :אתר

מנכ"ל: יהלי עתיר
מנהל שיווק: נתן מאירוביץ

תיאור השירותים / המוצרים:
מאפית ברמן, שנוסדה בשנת 1875 בירושלים, 
היא מהמאפיות הגדולות והמובילות בישראל 

המשלבת מסורת אפייה ארוכת שנים יחד עם 
הקפדה על טריות ואיכות, ומציעה מגוון עשיר של 
לחמי בריאות ולחמים דלי קלוריות, חלות, פיתות, 

לחמניות ומגוון גדול של עוגות ועוגיות.

י.גרינגראס שיווק )1994 בע"מ(
הנביאים 55 א.ת רמת השרון

טלפון: 03-5782613
פקס: 03-5782614

wm_grmar@netvision.net.il :דוא"ל
www.I-Gruengrass.co.il :אתר

מנכ"ל: רבקה ובר 
מנהל שיווק: משה ובר

תיאור השירותים / המוצרים:
 אמצעים להובלת מזון עבור שרותי קייטרינג, 

מטבחים מוסדיים, בתי מלון ולייצרני מזון/מפיצי 
מזון. ארגזי קרור מבודדים, טרמופורטים, ארגזי 
קרח מבודדים איכותיים, ארגזי קלקר שחורים, 
מיכלי קרח, מקררים / מקפיאים לרכב. ארונית 

קירור,מחמם לארגזי מזון.

יוליוס הנדסה בע"מ
המייסדים 41, אבן יהודה

טלפון: 09-8919404
פקס: 09-8919408

roee@julius.co.il :דוא"ל
www.julius.co.il :אתר

מנכ"ל: יגאל זונשיין
מנהל שיווק: רועי זונשיין

תיאור השירותים / המוצרים: 
יוליוס הנדסה בע"מ, פתרונות אחסון מתקדמים. 

מערכות מדפים לשטחים רטובים, חדרי קירור 
ואזורי שטיפת כלים. מערכות מידוף למחסנים, 

מדפי קיר, עגלות שינוע ופגושי הגנה לקירות. 
חדש: מדפים לתבניות גסטרונום.

יחזקאל אהרון )הרקולס(
שידלובסקי 15 יבנה 
טלפון: 08-9564000
פקס: 08-9109247

 danaez9@walla.co.il :דוא"ל
www.yac.co.il :אתר
מנכ"ל: יחזקאל אהרון 

מנהל שיווק: דנה עזרא
תיאור השירותים / המוצרים:

חזקים באריזה )סלוגן( 
כל מוצרי האריזה: בלות,שקי יוטה, סטרץ לעטיפת 

משטחים, ידני,מכונה ומיני סטרץ. סרטי אריזה 
למכונה וידני חזקים בבטיחות ) סלוגן( 

כפפות: ניטריל, לאטקס, בד ועור מכל הסוגים.



לוג'יקל מערכות 
יוני נתניהו 6 אור יהודה

טלפון: 03-9603277
פקס: 03-9664775

itamar@logsysy.co.il :דוא"ל
www.logsys.co.il :אתר

מנכ"ל: שלמה הרשקופ
מנהל שיווק: איתמר אוזן

תיאור השירותים / המוצרים: 
 BI חברת לוג'יקל מתמחה באספקת פתרונות 

על בסיס פלטפורמת הבינה העסקית המובילה 
בעולם Qlik. חברתנו מתמחה בהטמעת מערכות 

BI לספקי מזון ועסקים קמעונאיים על בסיס 
 QlikView\Qlik המתקדמת בעולם BI מערכת ה

Sense לספקי מזון ועסקים קמעונאיים.

לילך אחזקות
בן ציון גאליס 61,  סגולה, פתח תקווה

טלפון: 1700-5012-14
פקס: 03-6332441

lilach@lilacholdings.co.il :דוא"ל
www.duns100.co.il :אתר

מנכ"ל : אריק יניב
סמנכ"ל: נועם יניב

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת לילך אחזקות הינה חברה מובילה בתחומה, 

המתמחה באספקת כוח אדם למטבחים מסחריים 
בתחום המסעדנות, מלונאות ומפעלים, בכל רחבי 
הארץ. מציעה ללקוחותיה שירותים מקצועיים מן 
המעלה הראשונה ומתן מענה שוטף ומקיף תוך 

הקפדה על מצוינות מקצועית, יסודיות, איכות 
ביצוע, בטיחות וזמינות מלאה. עם לקוחותיה של 
חברת לילך אחזקות נמנות הרשתות המובילות 
בכל רחבי הארץ, והמסעדות הגדולות בישראל.

מ

מאכלי עולם ר.ז בע"מ
עוזיאל 149 רמת גן

טלפון: 0549202012
 globalfood@bezeqint.net :דוא"ל

 www.globalfood.co.il :אתר
מנכ"ל: עופר קיכלר

מנהל שיווק: שחר קיכלר כהן
תיאור השירותים / המוצרים:

יבוא ושיווק רטבים, חטיפים ומוצרי מזון פרימיום 
מארה"ב. ייצוג, יבוא ושיווק של מותגי-על 

אמריקאיים כבר מעל 30 שנה. 

מ.ש רובינפלד 
ת.ד 300029 מיקוד 90500 ביתר עילית 

טלפון: 02-580-5552
פקס: 02-566-7123

 5805552kr@gmail.com :דוא"ל
www.rubinfeld.co.il :אתר

מנכ"ל: רחל רובינפלד 
אחראית שיווק: רחל רובינפלד 

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת רובינפלד, המובילה בארץ ובעולם בתחום 
האפייה הבריאה. אצלנו, תוכלו למצוא מגוון ענק 

כ
כרמית מיסטר פיקס בע"מ 

ת.ד 3530 קיסריה מיקוד 38900
טלפון: 04-6178924
פקס: 04-6371124

anata@mrfix.co.il :דוא"ל
www.carmit-mrfix.com :אתר

מנכ"ל: טומי הרדי 
מנהל שיווק: אריק מגל 

תיאור השירותים / המוצרים:
כרמית מיסטר פיקס, מובילת השוק בייצור 

פתרונות מתקדמים לבנייה כגון: דבקים לאריחים,  
טייחים, מערכות איטום וציפויים פולימרים 

העמידים כימית ובשחיקה למתחמי המגורים, 
התעשייה, המסחר, האירוח ועוד, פתרונות לרצפות 

דקורטיביות וביצוע עבודות מהירות בין – לילה 
ובייחוד, פתרונות מהירי יישום לתעשיית המזון.

כרמל דיירקט בע"מ
המלאכה 13, אזור התעשייה הצפוני, לוד, כרמל 

אאוטדור רח' משכית 1 הרצליה פיתוח, החרושת 
10 מתחם חוצות המפרץ, חיפה. 

טלפון: 1-700-700-642 
פקס: 08-9790450

info@carmeldirect.com :דוא"ל
www.carmeldirect.com :אתר

מנכ"ל )יו"ר(: יובל סלע טוניס
מנהל שיווק: הדס שמר וולקוביץ'

תיאור השירותים / המוצרים: 
ייבוא של המותגים המובילים מעולם הגרילים, 
כלי המטבח והלייף סטייל, גרילי גז עוצמתיים 

 Grandhall, Napoleon, CAESAR מבית
GRILL, LYNX, מותג המעשנות המוביל 

בעולם BIG GREEN EGG, טאבונים איכותיים 
 ALFA PIZZA תוצרת איטליה מבית המותגים

ו- FORNO ALLEGRO, סכיני שף וסכו"ם מבית 
Tramontina ברזיל, כוסות יין, דקנטרים וכלי 

 LUIGI Bormioli Italy הגשה מבית
BAMIX בלנדר המוט השוויצרי הטוב בעולם

.HARTMAN ריהוט גן איכותי תוצרת
מטבחי חוץ איכותיים – ייעוץ ובנייה ע"י המומחים 

 CARMEL OUTDOOR KITCHENS של

ל
לוג'יקל מערכות 
יוני נתניהו 6 אור יהודה

טלפון: 03-9603277
פקס: 03-9664775

itamar@logsysy.co.il :דוא"ל
www.logsys.co.il :אתר

מנכ"ל: שלמה הרשקופ
מנהל שיווק: איתמר אוזן

תיאור השירותים / המוצרים: 
 BI חברת לוג'יקל מתמחה באספקת פתרונות 

על בסיס פלטפורמת הבינה העסקית המובילה 
בעולם Qlik. חברתנו מתמחה בהטמעת מערכות 

BI לספקי מזון ועסקים קמעונאיים על בסיס 
 QlikView\Qlik המתקדמת בעולם BI מערכת ה

Sense לספקי מזון ועסקים קמעונאיים.

י
י. את א. ברמן בע"מ

בית הדפוס 24 ירושלים
טלפון: 02-6522241
פקס: 02-6529486

 mail@berman.co.il :דוא"ל
www.berman.co.il :אתר

מנכ"ל: יהלי עתיר
מנהל שיווק: נתן מאירוביץ

תיאור השירותים / המוצרים:
מאפית ברמן, שנוסדה בשנת 1875 בירושלים, 
היא מהמאפיות הגדולות והמובילות בישראל 

המשלבת מסורת אפייה ארוכת שנים יחד עם 
הקפדה על טריות ואיכות, ומציעה מגוון עשיר של 
לחמי בריאות ולחמים דלי קלוריות, חלות, פיתות, 

לחמניות ומגוון גדול של עוגות ועוגיות.

י.גרינגראס שיווק )1994 בע"מ(
הנביאים 55 א.ת רמת השרון

טלפון: 03-5782613
פקס: 03-5782614

wm_grmar@netvision.net.il :דוא"ל
www.I-Gruengrass.co.il :אתר

מנכ"ל: רבקה ובר 
מנהל שיווק: משה ובר

תיאור השירותים / המוצרים:
 אמצעים להובלת מזון עבור שרותי קייטרינג, 

מטבחים מוסדיים, בתי מלון ולייצרני מזון/מפיצי 
מזון. ארגזי קרור מבודדים, טרמופורטים, ארגזי 
קרח מבודדים איכותיים, ארגזי קלקר שחורים, 
מיכלי קרח, מקררים / מקפיאים לרכב. ארונית 

קירור,מחמם לארגזי מזון.

יוליוס הנדסה בע"מ
המייסדים 41, אבן יהודה

טלפון: 09-8919404
פקס: 09-8919408

roee@julius.co.il :דוא"ל
www.julius.co.il :אתר

מנכ"ל: יגאל זונשיין
מנהל שיווק: רועי זונשיין

תיאור השירותים / המוצרים: 
יוליוס הנדסה בע"מ, פתרונות אחסון מתקדמים. 

מערכות מדפים לשטחים רטובים, חדרי קירור 
ואזורי שטיפת כלים. מערכות מידוף למחסנים, 

מדפי קיר, עגלות שינוע ופגושי הגנה לקירות. 
חדש: מדפים לתבניות גסטרונום.

יחזקאל אהרון )הרקולס(
שידלובסקי 15 יבנה 
טלפון: 08-9564000
פקס: 08-9109247

 danaez9@walla.co.il :דוא"ל
www.yac.co.il :אתר
מנכ"ל: יחזקאל אהרון 

מנהל שיווק: דנה עזרא
תיאור השירותים / המוצרים:

חזקים באריזה )סלוגן( 
כל מוצרי האריזה: בלות,שקי יוטה, סטרץ לעטיפת 

משטחים, ידני,מכונה ומיני סטרץ. סרטי אריזה 
למכונה וידני חזקים בבטיחות ) סלוגן( 

כפפות: ניטריל, לאטקס, בד ועור מכל הסוגים.



מנכ"ל: ליאורה בירנהק מרקוס
מנהל שיווק: תום מרקוס

תיאור השירותים / המוצרים: 
יצרני וופלים, וופלים מצופים,ופלים ללא תוספת 

סוכר, גלילי וופל, גביעי גלידה.

מהרג'ה יבוא מזון מהודו
העבודה 32, א.ת אשדוד

טלפון: 08-8522064
פקס: 08-8528815

b.ashtivkar@gmail.com :דוא"ל
www. maharaja.co.il :אתר

מנכ"ל: דוד אסטיוקר
מנהל שיווק: בת שבע אסטיוקר

תיאור השירותים / המוצרים: 
יבוא מזון יבש וקפוא מהודו, חטיפים, קטניות 

ותבלינים מיוחדים ואיכותיים.

מצויאמי )ק.נ תעשיות בע"מ(
החרושת 3 כפר סבא

טלפון: 03-9418020
פקס: 03-9418030

doron@mizuyumi.co.il :דוא"ל
www.mizuyumi.co.il :אתר

מנכ"ל: דורון טאבוך
מנהל שיווק: רינת מצסה

תיאור השירותים / המוצרים:
ייצור ואספקת סושי מוכן לשוק הקמעונאי 

והמקצועי )בתי מלון, אירועים, הסעדה, קייטרינג, 
בתי קפה ומסעדות. רישיון יצרן של משרד 

הבריאות לייצור סושי. תעודות כשרות של הרבנות 
הראשית בכפר סבא ובד"צ בית יוסף.

מר קייק בע"מ
שכטרמן 4 נתניה

טלפון: 09-8877106
mrcake@zahav.net.il :דוא"ל

 www.mrcake.co.il :אתר
מנכ"ל: מרק אטלי 

מנהל שיווק: מרק אטלי
תיאור שירותים / מוצרים:

חברת מר קייק היא חנות מקצועית מתמחה 
במוצרי גלם איכותיים וכלים לאפייה. יבואנית 

בלעדית בישראל של שוקולד בלגי איכותי מבית 
המותג Callebaut ו- Cacao Barry המובילים 

בעולם. במר קייק תמצאו מליות ומחיות מיוחדות 
ממרחים לאפיה, סירופים נדירים וקישוטי עוגה 

מחומרי הגלם ועד תבניות אפייה.

מראפ
היצירה 23 קריית אריה פ"ת

טלפון: 03-7788621
wbb@bezeqint.net :דוא"ל

Brita www.marap.co.il :אתר
מנכ"ל: אלון גרוסמן

מנהל שיווק: וויס ברוך
תיאור השירותים / המוצרים: 

Purity&Finest הפילטרים הטובים והאקולוגיים 
לטיפול במכונות קפה ותנורי אפיה מפני אבנית 
וקורוזיה. לתת לקפה את המים באיכות הטובה 

ביותר להתפתחות הארומה ברמת הקלציום 
הרצויה ולמוצרי האפייה את האיכות הטובה ביותר 

ללא טעמי לווי. מתכות וכלור במים.

/http://www.mzahav.co.il :אתר
מנכ"ל: דורון יחזקאל 

תיאור השירותים / המוצרים:
מיכלי זהב אריזות בע"מ הינה חברת שיווק והפצה 

שהוקמה ב- 1988. החברה נחשבת בין המובילות 
בשוק האריזות בישראל. החברה ידועה במיטב 
החידושים והפיתוחים ובמגוון פתרונות אריזה. 

סיסמתנו : "פתרונות אריזה זה אנחנו." 

מילוא קירור חיפה )2005( בע"מ
א.ת. מילואות, ד.נ. אושרת, 25201

טלפון: 04-9556050
פקס: 04-9556055

milo@milo.co.il :דוא"ל
 www.milo.co.il :אתר

מנכ"ל: מרק סאמט
מנהל שיווק: מרק סאמט

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת מילוא קירור חיפה מתמחה ביבוא, שיווק 

והתקנה של פתרונות קירור, וכן במתן שירות 
עבורם.

ARCOSTEEL מילניום מרקטינג
שארית ישראל 37 קומה 3 תל אביב

טלפון: 03-5159100
rachel@mil-m.co.il :דוא"ל

www.mil-m.co.il :אתר
מנכ"ל: שלמה זיגרייך, דני זיגרייך

מנהל שיווק: אילן עזרא
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברת מילניום מרקטינג מעל 60 שנות ניסיון בענף 
כלי הבית והמטבח. החברה מפתחת, מייבאת 
ומשווקת מוצרים בתחום כלי המטבח והגשה 

ונותנת מענה ייחודי לשוק המוסדי במגוון מוצרים 
 ARCOSTEEL :מקצועיים ממותגים מובילים

 PASABAHCE, BORMIOLO, GURAL, BONNA,
VILLEROY & BOCH ועוד...

מירב דסקלו – עיתון מזון +
העבודה העבודה 11 ראש העין

טלפון: 03-9007900
פקס: 03-9007902

eli@merav.co.il :דוא"ל
www.mazon.co.il :אתר

מנכ"ל: מנחם בלונדר
מנהל שיווק: אליהו פרילוק

תיאור השירותים / המוצרים:
עיתון מזון + : עיתון למטבח המקצועי לקולינריה 

ואירוח הינו ירחון היוצא-לאור זה 20 שנים ברציפות 
ומיועד לאנשי המקצוע בענף. 'מזון +' בגרסתו 

המודפסת והדיגיטלית מגיע, בתפוצה מדוורת, 
קבועה, לרוב-רובם של אנשי הענף. העיתון 

המודפס והדיגיטלי מלווים ע"י אתר אינטרנט 
וניוזלטר פעיל והוא מהווה את האתר המרכזי כיום 

באינטרנט למגזר המקצועי ורושם מידי חודש 
 www.mazon.co.il .עשרות אלפי גלישות

מנעמים תעשיות מזון בע"מ
העמלים 26 חיפה

טלפון: 04-8412889
פקס: 04-8724910

manamim@netvision.net.il :דוא"ל
www.manamim.com :אתר

של מוצרים מקמחים מלאים ועד מוצרי מאפה 
המשלבים טעם ייחודי תוך שמירה מקסימלית על 
בריאות. כבר למעלה מעשור אנו מחויבים לספק 

לכם את המוצרים הטובים והאיכותיים ביותר.
אנו מאמינים ביכולת שלנו להנגיש אורח חיים 

בריא לכל אחד ואחת ללא התפשרות על בריאות 
וטעם. ליין הקמחים הייחודי שלנו כולל קמח 

כוסמין משובח קמח שיפון וחיטה מלאה. הם 
מאפשרים תוצאות מעולות בכל אפייה ומהווים 

תחליף מושלם לקמח הלבן בכל מתכון.
ליין המוצרים מיוצר מקמחים מלאים ללא 

מרגרינה וחומרים משמרים ובנוסף ייצרנו עבורכם 
ליין עוגיות מיוחד ללא סוכר. פטנט המוצרים 

הקפואים שלנו מאפשר לכם לאפות בבית חלות 
לחמניות פיתות ועוד מגוון מוצרים ללא עבודה. 
הבצקים מגיעים קפואים מוכנים וארוזים ולכם 

נותר רק להפשיר להתפיח לאפות ולהנות ממאפה 
חם טרי ובריא.

מושקט טכנולוגיות בע"מ
עמל 24, ראש העין
טלפון: 09-7467262
פקס: 09-7467263

talmuskat@gmail.com :דוא"ל
www.muskat-technologies.co.il :אתר

מנכ"ל: מרדכי מושקט
מנהל שיווק: טל מושקט

תיאור השירותים / המוצרים:
יבוא ושיווק לתעשיית המזון וציודים לבתי אריזה 

וחקלאות.

מזון ומכולת סיטונאות
מתקדמת בע''מ 

החרוב 9 יבנה 
טלפון: 050-5263528
פקס: 08-9436298  

elistavi@gmail.com :דוא"ל
www.makolot.co.il :אתר

יו"ר העמותה: אלי סתוי 
תיאור השירותים / המוצרים:

עמותה לביטחון תזונתי בישראל הפועלת גם 
כארגון קניות בשיתוף הסוכנות לעסקים קטנים 

במשרד הכלכלה, להפעלת כלל הקמעונאים 
הקטנים בענף המזון לצורך קידום והנגשת 

התחרות לציבור הלקוחות בענף המזון בישראל.
 

מזון ומשקה
מרדכי אנילביץ 62 ת"א

טלפון: 03-7612424
פקס: 03-7612414

index@index.co.il :דוא"ל
www.indexmazon.co.il :אתר

מנכ"ל: יוסי גדעוני
מנהל שיווק: אבי צוויג

תיאור השירותים / המוצרים: 
מדריך ופורטל למוצרי מזון – ספקים, ציוד ומכונות.

קידום בגוגל, פייסבוק ורשתות חברתיות.

מיכלי זהב אריזות בע"מ.
עמק האלה 250 א.ת. מודיעין. ת.ד. 553, לוד 7110601

טלפון: 1-599-501-501
פקס: 08-9125003

mzahav@mzahav.co.il :דוא"ל
www.nachshon.co.il



מנכ"ל: ליאורה בירנהק מרקוס
מנהל שיווק: תום מרקוס

תיאור השירותים / המוצרים: 
יצרני וופלים, וופלים מצופים,ופלים ללא תוספת 

סוכר, גלילי וופל, גביעי גלידה.

מהרג'ה יבוא מזון מהודו
העבודה 32, א.ת אשדוד

טלפון: 08-8522064
פקס: 08-8528815

b.ashtivkar@gmail.com :דוא"ל
www. maharaja.co.il :אתר

מנכ"ל: דוד אסטיוקר
מנהל שיווק: בת שבע אסטיוקר

תיאור השירותים / המוצרים: 
יבוא מזון יבש וקפוא מהודו, חטיפים, קטניות 

ותבלינים מיוחדים ואיכותיים.

מצויאמי )ק.נ תעשיות בע"מ(
החרושת 3 כפר סבא

טלפון: 03-9418020
פקס: 03-9418030

doron@mizuyumi.co.il :דוא"ל
www.mizuyumi.co.il :אתר

מנכ"ל: דורון טאבוך
מנהל שיווק: רינת מצסה

תיאור השירותים / המוצרים:
ייצור ואספקת סושי מוכן לשוק הקמעונאי 

והמקצועי )בתי מלון, אירועים, הסעדה, קייטרינג, 
בתי קפה ומסעדות. רישיון יצרן של משרד 

הבריאות לייצור סושי. תעודות כשרות של הרבנות 
הראשית בכפר סבא ובד"צ בית יוסף.

מר קייק בע"מ
שכטרמן 4 נתניה

טלפון: 09-8877106
mrcake@zahav.net.il :דוא"ל

 www.mrcake.co.il :אתר
מנכ"ל: מרק אטלי 

מנהל שיווק: מרק אטלי
תיאור שירותים / מוצרים:

חברת מר קייק היא חנות מקצועית מתמחה 
במוצרי גלם איכותיים וכלים לאפייה. יבואנית 

בלעדית בישראל של שוקולד בלגי איכותי מבית 
המותג Callebaut ו- Cacao Barry המובילים 

בעולם. במר קייק תמצאו מליות ומחיות מיוחדות 
ממרחים לאפיה, סירופים נדירים וקישוטי עוגה 

מחומרי הגלם ועד תבניות אפייה.

מראפ
היצירה 23 קריית אריה פ"ת

טלפון: 03-7788621
wbb@bezeqint.net :דוא"ל

Brita www.marap.co.il :אתר
מנכ"ל: אלון גרוסמן

מנהל שיווק: וויס ברוך
תיאור השירותים / המוצרים: 

Purity&Finest הפילטרים הטובים והאקולוגיים 
לטיפול במכונות קפה ותנורי אפיה מפני אבנית 
וקורוזיה. לתת לקפה את המים באיכות הטובה 

ביותר להתפתחות הארומה ברמת הקלציום 
הרצויה ולמוצרי האפייה את האיכות הטובה ביותר 

ללא טעמי לווי. מתכות וכלור במים.

/http://www.mzahav.co.il :אתר
מנכ"ל: דורון יחזקאל 

תיאור השירותים / המוצרים:
מיכלי זהב אריזות בע"מ הינה חברת שיווק והפצה 

שהוקמה ב- 1988. החברה נחשבת בין המובילות 
בשוק האריזות בישראל. החברה ידועה במיטב 
החידושים והפיתוחים ובמגוון פתרונות אריזה. 

סיסמתנו : "פתרונות אריזה זה אנחנו." 

מילוא קירור חיפה )2005( בע"מ
א.ת. מילואות, ד.נ. אושרת, 25201

טלפון: 04-9556050
פקס: 04-9556055

milo@milo.co.il :דוא"ל
 www.milo.co.il :אתר

מנכ"ל: מרק סאמט
מנהל שיווק: מרק סאמט

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת מילוא קירור חיפה מתמחה ביבוא, שיווק 

והתקנה של פתרונות קירור, וכן במתן שירות 
עבורם.

ARCOSTEEL מילניום מרקטינג
שארית ישראל 37 קומה 3 תל אביב

טלפון: 03-5159100
rachel@mil-m.co.il :דוא"ל

www.mil-m.co.il :אתר
מנכ"ל: שלמה זיגרייך, דני זיגרייך

מנהל שיווק: אילן עזרא
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברת מילניום מרקטינג מעל 60 שנות ניסיון בענף 
כלי הבית והמטבח. החברה מפתחת, מייבאת 
ומשווקת מוצרים בתחום כלי המטבח והגשה 

ונותנת מענה ייחודי לשוק המוסדי במגוון מוצרים 
 ARCOSTEEL :מקצועיים ממותגים מובילים

 PASABAHCE, BORMIOLO, GURAL, BONNA,
VILLEROY & BOCH ועוד...

מירב דסקלו – עיתון מזון +
העבודה העבודה 11 ראש העין

טלפון: 03-9007900
פקס: 03-9007902

eli@merav.co.il :דוא"ל
www.mazon.co.il :אתר

מנכ"ל: מנחם בלונדר
מנהל שיווק: אליהו פרילוק

תיאור השירותים / המוצרים:
עיתון מזון + : עיתון למטבח המקצועי לקולינריה 

ואירוח הינו ירחון היוצא-לאור זה 20 שנים ברציפות 
ומיועד לאנשי המקצוע בענף. 'מזון +' בגרסתו 

המודפסת והדיגיטלית מגיע, בתפוצה מדוורת, 
קבועה, לרוב-רובם של אנשי הענף. העיתון 

המודפס והדיגיטלי מלווים ע"י אתר אינטרנט 
וניוזלטר פעיל והוא מהווה את האתר המרכזי כיום 

באינטרנט למגזר המקצועי ורושם מידי חודש 
 www.mazon.co.il .עשרות אלפי גלישות

מנעמים תעשיות מזון בע"מ
העמלים 26 חיפה

טלפון: 04-8412889
פקס: 04-8724910

manamim@netvision.net.il :דוא"ל
www.manamim.com :אתר

של מוצרים מקמחים מלאים ועד מוצרי מאפה 
המשלבים טעם ייחודי תוך שמירה מקסימלית על 
בריאות. כבר למעלה מעשור אנו מחויבים לספק 

לכם את המוצרים הטובים והאיכותיים ביותר.
אנו מאמינים ביכולת שלנו להנגיש אורח חיים 

בריא לכל אחד ואחת ללא התפשרות על בריאות 
וטעם. ליין הקמחים הייחודי שלנו כולל קמח 

כוסמין משובח קמח שיפון וחיטה מלאה. הם 
מאפשרים תוצאות מעולות בכל אפייה ומהווים 

תחליף מושלם לקמח הלבן בכל מתכון.
ליין המוצרים מיוצר מקמחים מלאים ללא 

מרגרינה וחומרים משמרים ובנוסף ייצרנו עבורכם 
ליין עוגיות מיוחד ללא סוכר. פטנט המוצרים 

הקפואים שלנו מאפשר לכם לאפות בבית חלות 
לחמניות פיתות ועוד מגוון מוצרים ללא עבודה. 
הבצקים מגיעים קפואים מוכנים וארוזים ולכם 

נותר רק להפשיר להתפיח לאפות ולהנות ממאפה 
חם טרי ובריא.

מושקט טכנולוגיות בע"מ
עמל 24, ראש העין
טלפון: 09-7467262
פקס: 09-7467263

talmuskat@gmail.com :דוא"ל
www.muskat-technologies.co.il :אתר

מנכ"ל: מרדכי מושקט
מנהל שיווק: טל מושקט

תיאור השירותים / המוצרים:
יבוא ושיווק לתעשיית המזון וציודים לבתי אריזה 

וחקלאות.

מזון ומכולת סיטונאות
מתקדמת בע''מ 

החרוב 9 יבנה 
טלפון: 050-5263528
פקס: 08-9436298  

elistavi@gmail.com :דוא"ל
www.makolot.co.il :אתר

יו"ר העמותה: אלי סתוי 
תיאור השירותים / המוצרים:

עמותה לביטחון תזונתי בישראל הפועלת גם 
כארגון קניות בשיתוף הסוכנות לעסקים קטנים 

במשרד הכלכלה, להפעלת כלל הקמעונאים 
הקטנים בענף המזון לצורך קידום והנגשת 

התחרות לציבור הלקוחות בענף המזון בישראל.
 

מזון ומשקה
מרדכי אנילביץ 62 ת"א

טלפון: 03-7612424
פקס: 03-7612414

index@index.co.il :דוא"ל
www.indexmazon.co.il :אתר

מנכ"ל: יוסי גדעוני
מנהל שיווק: אבי צוויג

תיאור השירותים / המוצרים: 
מדריך ופורטל למוצרי מזון – ספקים, ציוד ומכונות.

קידום בגוגל, פייסבוק ורשתות חברתיות.

מיכלי זהב אריזות בע"מ.
עמק האלה 250 א.ת. מודיעין. ת.ד. 553, לוד 7110601

טלפון: 1-599-501-501
פקס: 08-9125003

mzahav@mzahav.co.il :דוא"ל
www.nachshon.co.il



ס
סאסאטק / שניב

אופקים / דלתון
טלפון: 04-6987720
פקס: 04-6987871

hazan@sasatech.co.il :דוא"ל
  www.shaniv.com www.sasatech.com :אתר

מנכ"ל: פסח ברנט
מנהל שיווק: חטיבה מוסדית – מני חזן

תיאור השירותים / המוצרים: 
ייצור ושיווק מוצרי נייר, חומרי ניקוי, חיטוי, הדברה 

ואחזקה לשוק המוסדי, הביתי והתעשייה. 
ייצור ואספקת מוצרים ופתרונות לתחום התחבורה 

והמוסכים. ייצור מוצרי טואלטיקה וטיפוח אישי 
באריזות שונות כולל אירוסולים. ייבוא ושיווק ציוד 

ומתקנים לחדרי שירותים ציבוריים.

סודות האוקיינוס
קרית ביאליק, רח' החרושת 32 ת.ד. 5511, 27154

טלפון: 077-4331067
פקס: 04-8742873

info@ikra.co.il :דוא"ל
www.oceansecrets.co.il :אתר

מנכ"ל אנטולי יענקובסקי
מנהל שיווק: מקסים טיטייבסקי

תיאור השירותים / המוצרים:
קוויאר אדום, שחור, מעושן, ווסבי, כמהין, סויה, 

טוביקו טבעוניים עם הכשר בד"ץ.ייבוא פטריות 
כמהין, מוצרי כמהין ושמן כמהין 2%. ייצור, שיווק 

והפצה. פיתוח מוצרים על בסיס בישול מולקולרי.

ס.מאיר מכונות מזון בע"מ
הקידמה 47 אשדוד
טלפון: 08-8564585
פקס: 08-8533304

office-@s-meir.co.il :דוא"ל
www.s-meir.co.il :אתר

בעלים: מאיר אורן וקובי סטרול
תיאור השירותים / מוצרים:

יבוא שיווק וחידוש ציוד מטבח תעשייתי/מוסדי,  
מספקים שרות מעל 40 שנה לחברות קייטרינג,  

אולמות,  מטבחים מוסדיים,  מסעדות,  בתי קפה,  
פיצריות,  בתי מאפה וכד׳

סושף בע"מ 
חלץ 10, חיפה

טלפון: 04-8665510
פקס: 077-4704596

info@suchef.com :דוא"ל
www.suchef.co.il :אתר

מנכ"ל: שלומית אבידן
מנהל שיווק: מאיר אבידן

תיאור השירותים / המוצרים: 
סכיני מטבח, כלי בישול וציוד לאפייה. היבואן 

הבלעדי בישראל:- Wusthof )דרייצק( סכינים 
 Woll ,סכינים תוצרת יפן Yaxell ,תוצרת גרמניה

מחבתות תוצרת גרמניה ועוד. ספק הסכינים 
הרשמי של איגוד השפים הישראלי וספק הציוד 

הבלעדי של תיקי התלמיד בביה"ס הגבוה 
לקולינריה "בישולים".

שטיחי כניסה מאונטוויל ושיטת החלפת וניקוי 
השטיחים פעמיים בחודש ע"י נובה מונעת כניסת 
מזהמים, לכלוך, בוץ, מיקרואורגניזמים וכו' למבנים 

ועסקים.

 נעמן גרופ
העמל 2, פארק אפק, ראש העין

טלפון: 073-2111532
פקס: 073-2111550

danz@naamanp.co.il :דוא"ל
Naamanp.co.il :אתר

מנכ"ל: דוד כהן
מנהלת שיווק: שרון הרמתי

תיאור שירותים / מוצרים: 
Naaman professional ערוץ

חרט על דגלו להוביל במתן פתרונות מקצועיים, 
איכותיים וחדשניים עבור עולם המטבחים וחדרי 

האוכל המקצועיים. עם קהל לקוחותינו נמנים 
עסקים רבים בניהם: בתי מלון, מסעדות, אולמות 

אירועים, בתי אבות ועוד.

נפטון מוצרי מזון
הכשרת הישוב 41 באר שבע

טלפון: 8-62868130
פקס: 08-628841

 info@neptunefoods.co.il :דוא"ל
 http://www.neptunespices.com :אתר

מנכ"ל: יונתן גרשון
מנהל שיווק: עידן גרשון

תיאור השירותים / המוצרים:
תבלינים, תערובות תיבול, ממרחים ורטבים.

נירומטל בע"מ
המחרשה 1 א.ת. צפוני ת.ד. 1057 אשקלון 78100

טלפון: 08-6751292
פקס: 08-9155470

info@nirometal.co.il :דוא"ל
מנכ"ל: משה בן ישי
סמנכ"ל: שחר צחי

מנהל מכירות ארצי: רמי אייזנר
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת נירומטל הוקמה בשנת 1965 ועוסקת יבוא, 
יצוא,  ייצור ושיווק של ציוד למטבח המקצועי.

תכנון עיצוב וייצור מערכי הגשת מזון מקוררים 
ומחוממים,, עמדות עבודה, שולחנות למדיחים, 
כיורים, מדפים ועגלות, מנדפים, תעלות רצפה, 

מחבתות וסירי בישול. מותגי הבית: תנורי בישול 
קומביסטימר מתוצרת RATIONAL. גרמניה, 

 MENUMASTER תנורים מהירים מתוצרת
ארה"ב. מערכי הדחת כלים מסוגים שונים כגון: 

מדיחי שולחן, דלת, מסוע פנימי, מסוע חיצוני, 
מוביל אצבעות, תוצרת KROMO איטליה ו- מערכי 

 WINTERHALTER מתוצרת premium הדחה
גרמניה.

מעבדי מזון מקצועיים מהשורה הראשונה 
מתוצרת ROBOT COUPE צרפת.

 ANGELOPO ציוד בישול מתקדם מתוצרת
איטליה. ציוד קירור הקפאה, קירור מהיר )בשל 

קרר(. מקררים דלת אחת, מקררים שתי דלתות 
ומקררי דלפק מתוצרת TECNODOM איטליה.
וכל שאר הציוד המשלים : בלנדרים, מבשלות 

פסטה, מטגנות, גרידלים, מטחנות בשרף תנורי 
אפיה, תנורי פיצה, פותחות בצק ועוד...
ISO-9002/2000 אנו מוסמכים בתקני

מרקיט מוצרי ייעול בע"מ
ת.ד 1283 רמת גן 52113

טלפון: : 039073555
פקס:039071713

eli@markit.co.il :דוא"ל
www.markit.co.il :אתר

מנכ"ל: פייפל אלי
מנהל שיווק: יוסי הרוניאן

תיאור השירותים / המוצרים: 
טכנולוגיות לתחזוקה בתעשייה כגון טיפול במים, 
טיפול בילקים, מוצרי סיכה, פתרונות אקולוגיים, 

טיפול בשפכים, חיטוי אויר ומים,  נוזלי קירור 
לעיבוד שבבי, מסננים תעשייתיים, מרככים 

אקולוגיים.

נ
נ.י. טנק ישראל )2002( בע"מ

מושב חגור, רח' הנרקיס 48,  ת.ד. 220, 45870
טלפון: 03-9071742
פקס: 03-9379925 

 www.nitank.co.il :אתר
 office@nitank.co.il :דוא"ל

מנכ"ל: שמחאי טל
מנהל שיווק: שמחאי נחשון

תיאור השירותים / המוצרים:
החברה המובילה בישראל להשכרת מערכות 
השריה ומדיחי כלים עבור מטבחים, מאפיות, 

מפעלי בשר וקונדיטוריות.החברה מספקת שרותי 
השריה הכוללים מתקני השריה בגדלים שונים 

וחומר ייחודי אשר אינו מזיק לעובדים ואינו מזיק 
לכלי אלומיניום . החומר מבצע ניקוי והסרת 

שומנים ופעולת חיטוי ביחד. 

נובה שיווק והנדסה בע"מ
עתיר ידע 23 כפר סבא.
טלפון: 1-800-800-858 

פקס: 09-7665502 
www.nova-mat.co.il :אתר

nova-mat@nova-mat.co.il :דוא"ל
מנהלים: נויברגר זהבה, נויברגר משה

מנהלת שיווק: נויברגר זהבה.
תיאור שירותים / מוצרים:

נובה שיווק והנדסה בע"מ הוקמה בשנת 1991 
ע"י נויברגר זהבה, החברה מנוהלת עד היום ע"י 

נויברגר זהבה ונויברגר משה, נובה שיווק והנדסה 
בע"מ הינה החברה הגדולה והוותיקה בישראל 
למכירת ולשרות השכרת שטיחי כניסה סופחי 

לכלוך.
נובה ביססה את מעמדה בתחום שטיחי הכניסה 

בישראל בזכות הניסיון והמוניטין הרב שצברה 
ובנתה לעצמה, המוטו המרכזי בחברה הינו איכות, 
מקצועיות, חדשנות, יחס אישי, ושרות ללא פשרות.

חברת נובה הינה בעלת זיכיון בלעדי בישראל 
של חב' מאונטוויל-מילס ארה"ב, מאונטוויל הינה 

חברת ענק מג'ורג'יה הנחשבת לנושאת הדגל 
העולמי בתחום שטיחי הכניסה.

כל שטיחי הכניסה של מאונטוויל הינם שטיחים 
פורקי חשמל סטטי, בעלי כריות ווקום בתחתית, 
בעלי תקן, ISO 9001 בעלי תקן NFSI אמריקאי 
למניעת החלקה, עברו טיפול למניעת בעירה, 
קיבלו אישור מהנדס בטיחות כמונעי החלקה. 

  טיגון איכותי ובריא      חיסכון בזמן עבודה      משפר רווחיות
עומד בהנחיות משרד הבריאות לטיפול בשמן לטיגון

 מערכת סינון השמן המתקדמת
בעולם

חיסכון של עד

מעלות שמן הטיגון
50%

www.VITO.ag
 טלפון לפרטים : 072-2121340



ס
סאסאטק / שניב

אופקים / דלתון
טלפון: 04-6987720
פקס: 04-6987871

hazan@sasatech.co.il :דוא"ל
  www.shaniv.com www.sasatech.com :אתר

מנכ"ל: פסח ברנט
מנהל שיווק: חטיבה מוסדית – מני חזן

תיאור השירותים / המוצרים: 
ייצור ושיווק מוצרי נייר, חומרי ניקוי, חיטוי, הדברה 

ואחזקה לשוק המוסדי, הביתי והתעשייה. 
ייצור ואספקת מוצרים ופתרונות לתחום התחבורה 

והמוסכים. ייצור מוצרי טואלטיקה וטיפוח אישי 
באריזות שונות כולל אירוסולים. ייבוא ושיווק ציוד 

ומתקנים לחדרי שירותים ציבוריים.

סודות האוקיינוס
קרית ביאליק, רח' החרושת 32 ת.ד. 5511, 27154

טלפון: 077-4331067
פקס: 04-8742873

info@ikra.co.il :דוא"ל
www.oceansecrets.co.il :אתר

מנכ"ל אנטולי יענקובסקי
מנהל שיווק: מקסים טיטייבסקי

תיאור השירותים / המוצרים:
קוויאר אדום, שחור, מעושן, ווסבי, כמהין, סויה, 

טוביקו טבעוניים עם הכשר בד"ץ.ייבוא פטריות 
כמהין, מוצרי כמהין ושמן כמהין 2%. ייצור, שיווק 

והפצה. פיתוח מוצרים על בסיס בישול מולקולרי.

ס.מאיר מכונות מזון בע"מ
הקידמה 47 אשדוד
טלפון: 08-8564585
פקס: 08-8533304

office-@s-meir.co.il :דוא"ל
www.s-meir.co.il :אתר

בעלים: מאיר אורן וקובי סטרול
תיאור השירותים / מוצרים:

יבוא שיווק וחידוש ציוד מטבח תעשייתי/מוסדי,  
מספקים שרות מעל 40 שנה לחברות קייטרינג,  

אולמות,  מטבחים מוסדיים,  מסעדות,  בתי קפה,  
פיצריות,  בתי מאפה וכד׳

סושף בע"מ 
חלץ 10, חיפה

טלפון: 04-8665510
פקס: 077-4704596

info@suchef.com :דוא"ל
www.suchef.co.il :אתר

מנכ"ל: שלומית אבידן
מנהל שיווק: מאיר אבידן

תיאור השירותים / המוצרים: 
סכיני מטבח, כלי בישול וציוד לאפייה. היבואן 

הבלעדי בישראל:- Wusthof )דרייצק( סכינים 
 Woll ,סכינים תוצרת יפן Yaxell ,תוצרת גרמניה

מחבתות תוצרת גרמניה ועוד. ספק הסכינים 
הרשמי של איגוד השפים הישראלי וספק הציוד 

הבלעדי של תיקי התלמיד בביה"ס הגבוה 
לקולינריה "בישולים".

שטיחי כניסה מאונטוויל ושיטת החלפת וניקוי 
השטיחים פעמיים בחודש ע"י נובה מונעת כניסת 
מזהמים, לכלוך, בוץ, מיקרואורגניזמים וכו' למבנים 

ועסקים.

 נעמן גרופ
העמל 2, פארק אפק, ראש העין

טלפון: 073-2111532
פקס: 073-2111550

danz@naamanp.co.il :דוא"ל
Naamanp.co.il :אתר

מנכ"ל: דוד כהן
מנהלת שיווק: שרון הרמתי

תיאור שירותים / מוצרים: 
Naaman professional ערוץ

חרט על דגלו להוביל במתן פתרונות מקצועיים, 
איכותיים וחדשניים עבור עולם המטבחים וחדרי 

האוכל המקצועיים. עם קהל לקוחותינו נמנים 
עסקים רבים בניהם: בתי מלון, מסעדות, אולמות 

אירועים, בתי אבות ועוד.

נפטון מוצרי מזון
הכשרת הישוב 41 באר שבע

טלפון: 8-62868130
פקס: 08-628841

 info@neptunefoods.co.il :דוא"ל
 http://www.neptunespices.com :אתר

מנכ"ל: יונתן גרשון
מנהל שיווק: עידן גרשון

תיאור השירותים / המוצרים:
תבלינים, תערובות תיבול, ממרחים ורטבים.

נירומטל בע"מ
המחרשה 1 א.ת. צפוני ת.ד. 1057 אשקלון 78100

טלפון: 08-6751292
פקס: 08-9155470

info@nirometal.co.il :דוא"ל
מנכ"ל: משה בן ישי
סמנכ"ל: שחר צחי

מנהל מכירות ארצי: רמי אייזנר
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת נירומטל הוקמה בשנת 1965 ועוסקת יבוא, 
יצוא,  ייצור ושיווק של ציוד למטבח המקצועי.

תכנון עיצוב וייצור מערכי הגשת מזון מקוררים 
ומחוממים,, עמדות עבודה, שולחנות למדיחים, 
כיורים, מדפים ועגלות, מנדפים, תעלות רצפה, 

מחבתות וסירי בישול. מותגי הבית: תנורי בישול 
קומביסטימר מתוצרת RATIONAL. גרמניה, 

 MENUMASTER תנורים מהירים מתוצרת
ארה"ב. מערכי הדחת כלים מסוגים שונים כגון: 

מדיחי שולחן, דלת, מסוע פנימי, מסוע חיצוני, 
מוביל אצבעות, תוצרת KROMO איטליה ו- מערכי 

 WINTERHALTER מתוצרת premium הדחה
גרמניה.

מעבדי מזון מקצועיים מהשורה הראשונה 
מתוצרת ROBOT COUPE צרפת.

 ANGELOPO ציוד בישול מתקדם מתוצרת
איטליה. ציוד קירור הקפאה, קירור מהיר )בשל 

קרר(. מקררים דלת אחת, מקררים שתי דלתות 
ומקררי דלפק מתוצרת TECNODOM איטליה.
וכל שאר הציוד המשלים : בלנדרים, מבשלות 

פסטה, מטגנות, גרידלים, מטחנות בשרף תנורי 
אפיה, תנורי פיצה, פותחות בצק ועוד...
ISO-9002/2000 אנו מוסמכים בתקני

מרקיט מוצרי ייעול בע"מ
ת.ד 1283 רמת גן 52113

טלפון: : 039073555
פקס:039071713

eli@markit.co.il :דוא"ל
www.markit.co.il :אתר

מנכ"ל: פייפל אלי
מנהל שיווק: יוסי הרוניאן

תיאור השירותים / המוצרים: 
טכנולוגיות לתחזוקה בתעשייה כגון טיפול במים, 
טיפול בילקים, מוצרי סיכה, פתרונות אקולוגיים, 

טיפול בשפכים, חיטוי אויר ומים,  נוזלי קירור 
לעיבוד שבבי, מסננים תעשייתיים, מרככים 

אקולוגיים.

נ
נ.י. טנק ישראל )2002( בע"מ

מושב חגור, רח' הנרקיס 48,  ת.ד. 220, 45870
טלפון: 03-9071742
פקס: 03-9379925 

 www.nitank.co.il :אתר
 office@nitank.co.il :דוא"ל

מנכ"ל: שמחאי טל
מנהל שיווק: שמחאי נחשון

תיאור השירותים / המוצרים:
החברה המובילה בישראל להשכרת מערכות 
השריה ומדיחי כלים עבור מטבחים, מאפיות, 

מפעלי בשר וקונדיטוריות.החברה מספקת שרותי 
השריה הכוללים מתקני השריה בגדלים שונים 

וחומר ייחודי אשר אינו מזיק לעובדים ואינו מזיק 
לכלי אלומיניום . החומר מבצע ניקוי והסרת 

שומנים ופעולת חיטוי ביחד. 

נובה שיווק והנדסה בע"מ
עתיר ידע 23 כפר סבא.
טלפון: 1-800-800-858 

פקס: 09-7665502 
www.nova-mat.co.il :אתר

nova-mat@nova-mat.co.il :דוא"ל
מנהלים: נויברגר זהבה, נויברגר משה

מנהלת שיווק: נויברגר זהבה.
תיאור שירותים / מוצרים:

נובה שיווק והנדסה בע"מ הוקמה בשנת 1991 
ע"י נויברגר זהבה, החברה מנוהלת עד היום ע"י 

נויברגר זהבה ונויברגר משה, נובה שיווק והנדסה 
בע"מ הינה החברה הגדולה והוותיקה בישראל 
למכירת ולשרות השכרת שטיחי כניסה סופחי 

לכלוך.
נובה ביססה את מעמדה בתחום שטיחי הכניסה 

בישראל בזכות הניסיון והמוניטין הרב שצברה 
ובנתה לעצמה, המוטו המרכזי בחברה הינו איכות, 
מקצועיות, חדשנות, יחס אישי, ושרות ללא פשרות.

חברת נובה הינה בעלת זיכיון בלעדי בישראל 
של חב' מאונטוויל-מילס ארה"ב, מאונטוויל הינה 

חברת ענק מג'ורג'יה הנחשבת לנושאת הדגל 
העולמי בתחום שטיחי הכניסה.

כל שטיחי הכניסה של מאונטוויל הינם שטיחים 
פורקי חשמל סטטי, בעלי כריות ווקום בתחתית, 
בעלי תקן, ISO 9001 בעלי תקן NFSI אמריקאי 
למניעת החלקה, עברו טיפול למניעת בעירה, 
קיבלו אישור מהנדס בטיחות כמונעי החלקה. 

  טיגון איכותי ובריא      חיסכון בזמן עבודה      משפר רווחיות
עומד בהנחיות משרד הבריאות לטיפול בשמן לטיגון

 מערכת סינון השמן המתקדמת
בעולם

חיסכון של עד

מעלות שמן הטיגון
50%

www.VITO.ag
 טלפון לפרטים : 072-2121340



מוסדית, מזון טבעוני לחימום והגשה, דייסות 
אינסטנט, מרקים ללא מלח ועמילנים, ועוד.

פאי הכפר
אורוגואי 42 קריית היובל, ירושלים

טלפון: 02-6513510 
נייד: 053-7619301 
פקס: 02-6525228

dahan3@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: שלמה דהן

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת פאי הכפר יבואנית בלעדית והפצתה של 

מוצרי מאפה קפואים מהיצרן המוביל ביותר 
בארה"ב DAVID'S COOKIES המוצר חדש 

ובישראל.

פאקיר הדוקרן נגד יונים
הטוב בעולם

כפר סבא
טלפון: 052-2766157

פקס: 09-7668966
yosi.fomoya@gmail.com :דוא"ל

fomoya.co.il :אתר: האתר עדיין בבניה. הכתובת
מנכ"ל: יוסי פינקלשטיין 

מנהל שיווק: יוסי פינקלשטיין
תיאור השירותים / המוצרים: 

יצור ושיווק דוקרנים-נגד-יונים היעילים 
והמתקדמים בעולם. לאחר 15 שנות מו"פ ונסויי 

שטח, הדוקרנים הוכחו כפותרי בעיות יעילים 
ביותר לנחיתות היונים על מעקות גגות ומרפסות, 

מכסי מזגנים ואדני חלונות. 

פאקנווד ישראל
יהודה הלוי 143

טלפון: 074-7016885
פקס: 074-7013586

contact@packnwood.co.il :דוא"ל
www.packnwood.co.il :אתר

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת פאקנווד הינו המותג הישראלי של חברת 
פירסטפק הצרפתית, אשר פועלת ב11 מדינות 

שונות ומייצאת ליותר מ75 מדינות. אנו מתמחים 
בפתרונות אריזה ובמוצרים חד פעמיים ידידותיים 

לסביבה המיוצרים ממגוון מוצרים מתכלים.

פג-חום אביב בע"מ
תל עדשים

טלפון: 073-7293333
פקס: 04-8141555

 sales@pha.co.il :דוא"ל
 www.pha.co.il :אתר

מנכ"ל: אליה בלילה
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברת פג-חום מתמחה בפתרונות אקלים 
ופרגודים ייחודיים למקומות אירוח. מבין מוצרי 

החברה ניתן למצוא מצננים ייחודיים, תנורים רבי 
עוצמה ופרגודים סופר מעוצבים רב עונתיים 
ומודולריים )ניתנים לפתיחה וסגירה בכל עת( 

לסגירות חורף ותיחום מקומות אירוח.

פקס: 04-6276999
office@ogenh.co.il :דוא"ל

www.ogenh.co.il :אתר
www.greenplates.co

מנכ"ל: גבי עוגן
מנהל שיווק: מורן עוגן

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת עוגן הזוהר יבואנית מוצרים מתכלים לאירוח 
מכל העולם ומשווקת מוצרים ממפעלים איכותיים 

בישראל. החברה מציעה ללקוחותיה מגוון מוצרי 
 green ניקוי, נייר ועוד .. כעת, מציגה החברה את

plates מותג הכלים החד פעמיים הידידותיים 
לסביבה השומרים על העולם ירוק. ונקי . הכלים 

מחומרים טבעיים כקנה סוכר, במבוק, עץ הדקל, 
חיטה ועוד. מגוון הפריטים של green plates  יכול 

להתאים לכל אירוע ומעניק תחושה של אירוע 
יוקרתי.

עיצוב הכיסא והבר
ת.ד. 213 כפר טרומן )הכניסה דרך תחנת הדלק( 

טלפון: 03-9799992
נייד:  050-4875000
פקס: 03-9702006

barbi555@012.net.il :דוא"ל
www.bar-d.co.il :אתר

מנכ"ל: כפיר דדון
מנהל שיווק: ליאור נוטע

תיאור השירותים/המוצרים:
ייבוא וייצור כיסאות ושולחנות פנים וחוץ לבתי 

קפה, ברים, מסעדות, רשתות ובתי מלון. החברה 
עובדת בשיתוף מלא עם אדריכלים ומעצבי פנים 

בדגש על התחדשות במבחר סגנונות: קלאסי, 
מודרני. וינטאג' ועוד.

עמינח תעשיית רהיטים
ומזרנים בע"מ

מושב ניר צבי, ת.ד. 215, רמלה 72101.
טל: 9274700–08, 9274821–08 

פקס: 9274760–08
noy@aminach.co.il :דוא״ל
www.aminach.co.il :אתר

מנכ"ל: רוני שורץ
מנהלת שיווק: רונית קריין

מכירות: נוי יהודה 2220639 - 054
תיאור השירותים / המוצרים:

מזרנים: עמינח, KING KOIL, SERTA חדרי שינה, 
פרטי ריהוט משלימים, פתרונות שינה, כורסאות, 

ספות-מיטה, כריות בריאות.

פ
פ.א.י. פרוסט בע"מ

הטוחן 2 קיסריה
טלפון: 04-6327777
פקס: 04-6327797

pai@inter.net.il :דוא"ל
מנכ"ל: חיים פלבינסקי
מנהל שיווק: יוסי סברו

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת פאי פרוסט פועלת משנת 1990 בשוק 

המוסדי- בתי חולים,  בתי -אבות, חברות קייטרינג 
ועוד. ממגוון מוצרי החברה: מוצרי ביצים באריזה 

סיקורה מוצרים מהטבע בע"מ
משכית 27 הרצליה פיתוח

טלפון: 09-9510515
פקס: 09-9515344

Ben@seakura.net :דואל
www.seakura.co.il :אתר

מנכ"ל: עופר סלע
מנהל שיווק: אביטל אראל

סיורי - ביאטריס פוד בע"מ
גונן 9 פ"ת

טלפון: 03-9193157
admin @ beatricefood .com :דוא"ל

Beatrice-food.co.il :אתר
מנכ"ל: אריק אוסטן 

מנהל שיווק: ניסים עתיק 
תיאור השירותים / המוצרים: 

סיורי- ביאטריס פוד חברת יבוא שיווק בלעדי של 
מספר חברות בינלאומיות היא שם נרדף למוצרי 
איכות כגון: מיונז הולנדי, חמאת בוטנים, חרדלים 

קקאו וופל הולנדי ועוד. מוצרי החברה נמכרים בכל 
רחבי הארץ במעדניות וסופרמרקטים נבחרים.

ע
ע.ב.מ.עבודות ביטון מיוחדות בע"מ

ת.ד.568 גבעתיים 5310402 
טלפון:03-5601631
פקס:03-5601671

 office@abam.co.il :דוא"ל
www.abam.co.il :אתר

מנכ"ל: שי ברקוביץ.
תיאור השירותים / המוצרים:

ע.ב.מ. עבודות ביטון מיוחדות בע"מ, מספקת מאז 
1983, שרותי תכנון וביצוע, שיקום ציפוי ואיטום, 
מניעת החלקה, שיקום תפרים ושברים, שיקום 
אריחי ריצוף שבורים וחדשים, יציקות שיפועים 

מקומיים על גבי רצפות ישנות וחדשות, כל זאת 
תוך שימוש בחומרים מהירי ייבוש עמידים בפני 

תקיפה כימית חום וקור. העבודות מתבצעות 
במפעלי תעשיית המזון, מרלוג"ים, מטבחים 

תעשייתיים, חדרי קירור ודחסני אשפה, כל זאת 
תוך מתן דגש על צרכי הלקוח וללא השבתת 

התפעול. לצפייה באתר החברה,
 www.abam.co.il - בקרו ב

עדן פרי טוב בע"מ
חנות: הרכבת 22 תל אביב 

מחסן שיווק: מושב זיתן משק 29 עמק לוד
טלפון: 1700-504-404 

פקס: 08-8580955
נייד: 050-2011375

מנכ"ל: בועז
מנהל שווק: אסף

edenzummo@gmail.com :דוא"ל
www.edenzummo.co.il :אתר

החברה עוסקת בשיווק פרי ומכונות למיצים 
טבעיים.

עוגן הזוהר בע"מ
הטוחן 23 פארק תשעיה קיסריה

טלפון: 04-6276444



מוסדית, מזון טבעוני לחימום והגשה, דייסות 
אינסטנט, מרקים ללא מלח ועמילנים, ועוד.

פאי הכפר
אורוגואי 42 קריית היובל, ירושלים

טלפון: 02-6513510 
נייד: 053-7619301 
פקס: 02-6525228

dahan3@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: שלמה דהן

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת פאי הכפר יבואנית בלעדית והפצתה של 

מוצרי מאפה קפואים מהיצרן המוביל ביותר 
בארה"ב DAVID'S COOKIES המוצר חדש 

ובישראל.

פאקיר הדוקרן נגד יונים
הטוב בעולם

כפר סבא
טלפון: 052-2766157

פקס: 09-7668966
yosi.fomoya@gmail.com :דוא"ל

fomoya.co.il :אתר: האתר עדיין בבניה. הכתובת
מנכ"ל: יוסי פינקלשטיין 

מנהל שיווק: יוסי פינקלשטיין
תיאור השירותים / המוצרים: 

יצור ושיווק דוקרנים-נגד-יונים היעילים 
והמתקדמים בעולם. לאחר 15 שנות מו"פ ונסויי 

שטח, הדוקרנים הוכחו כפותרי בעיות יעילים 
ביותר לנחיתות היונים על מעקות גגות ומרפסות, 

מכסי מזגנים ואדני חלונות. 

פאקנווד ישראל
יהודה הלוי 143

טלפון: 074-7016885
פקס: 074-7013586

contact@packnwood.co.il :דוא"ל
www.packnwood.co.il :אתר

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת פאקנווד הינו המותג הישראלי של חברת 
פירסטפק הצרפתית, אשר פועלת ב11 מדינות 

שונות ומייצאת ליותר מ75 מדינות. אנו מתמחים 
בפתרונות אריזה ובמוצרים חד פעמיים ידידותיים 

לסביבה המיוצרים ממגוון מוצרים מתכלים.

פג-חום אביב בע"מ
תל עדשים

טלפון: 073-7293333
פקס: 04-8141555

 sales@pha.co.il :דוא"ל
 www.pha.co.il :אתר

מנכ"ל: אליה בלילה
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברת פג-חום מתמחה בפתרונות אקלים 
ופרגודים ייחודיים למקומות אירוח. מבין מוצרי 

החברה ניתן למצוא מצננים ייחודיים, תנורים רבי 
עוצמה ופרגודים סופר מעוצבים רב עונתיים 
ומודולריים )ניתנים לפתיחה וסגירה בכל עת( 

לסגירות חורף ותיחום מקומות אירוח.

פקס: 04-6276999
office@ogenh.co.il :דוא"ל

www.ogenh.co.il :אתר
www.greenplates.co

מנכ"ל: גבי עוגן
מנהל שיווק: מורן עוגן

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת עוגן הזוהר יבואנית מוצרים מתכלים לאירוח 
מכל העולם ומשווקת מוצרים ממפעלים איכותיים 

בישראל. החברה מציעה ללקוחותיה מגוון מוצרי 
 green ניקוי, נייר ועוד .. כעת, מציגה החברה את

plates מותג הכלים החד פעמיים הידידותיים 
לסביבה השומרים על העולם ירוק. ונקי . הכלים 

מחומרים טבעיים כקנה סוכר, במבוק, עץ הדקל, 
חיטה ועוד. מגוון הפריטים של green plates  יכול 

להתאים לכל אירוע ומעניק תחושה של אירוע 
יוקרתי.

עיצוב הכיסא והבר
ת.ד. 213 כפר טרומן )הכניסה דרך תחנת הדלק( 

טלפון: 03-979992
נייד: 0586969500

פקס: 03-9702006
barbi555@012.net.il :דוא"ל

www.bar-d.co.il :אתר
מנכ"ל: כפיר דדון

מנהלת שיווק: עדי זהבי
תיאור השירותים/המוצרים:

ייבוא וייצור כיסאות ושולחנות פנים וחוץ לבתי 
קפה, ברים, מסעדות, רשתות ובתי מלון. החברה 

עובדת בשיתוף מלא עם אדריכלים ומעצבי פנים 
בדגש על התחדשות במבחר סגנונות: קלאסי, 

מודרני. וינטאג' ועוד.

עמינח תעשיית רהיטים
ומזרנים בע"מ

מושב ניר צבי, ת.ד. 215, רמלה 72101.
טל: 9274700–08, 9274821–08 

פקס: 9274760–08
noy@aminach.co.il :דוא״ל
www.aminach.co.il :אתר

מנכ"ל: רוני שורץ
מנהלת שיווק: רונית קריין

מכירות: נוי יהודה 2220639 - 054
תיאור השירותים / המוצרים:

מזרנים: עמינח, KING KOIL, SERTA חדרי שינה, 
פרטי ריהוט משלימים, פתרונות שינה, כורסאות, 

ספות-מיטה, כריות בריאות.

פ
פ.א.י. פרוסט בע"מ

הטוחן 2 קיסריה
טלפון: 04-6327777
פקס: 04-6327797

pai@inter.net.il :דוא"ל
מנכ"ל: חיים פלבינסקי
מנהל שיווק: יוסי סברו

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת פאי פרוסט פועלת משנת 1990 בשוק 

המוסדי- בתי חולים,  בתי -אבות, חברות קייטרינג 
ועוד. ממגוון מוצרי החברה: מוצרי ביצים באריזה 

סיקורה מוצרים מהטבע בע"מ
משכית 27 הרצליה פיתוח

טלפון: 09-9510515
פקס: 09-9515344

Ben@seakura.net :דואל
www.seakura.co.il :אתר

מנכ"ל: עופר סלע
מנהל שיווק: אביטל אראל

סיורי - ביאטריס פוד בע"מ
גונן 9 פ"ת

טלפון: 03-9193157
admin @ beatricefood .com :דוא"ל

Beatrice-food.co.il :אתר
מנכ"ל: אריק אוסטן 

מנהל שיווק: ניסים עתיק 
תיאור השירותים / המוצרים: 

סיורי- ביאטריס פוד חברת יבוא שיווק בלעדי של 
מספר חברות בינלאומיות היא שם נרדף למוצרי 
איכות כגון: מיונז הולנדי, חמאת בוטנים, חרדלים 

קקאו וופל הולנדי ועוד. מוצרי החברה נמכרים בכל 
רחבי הארץ במעדניות וסופרמרקטים נבחרים.

ע
ע.ב.מ.עבודות ביטון מיוחדות בע"מ

ת.ד.568 גבעתיים 5310402 
טלפון:03-5601631
פקס:03-5601671

 office@abam.co.il :דוא"ל
www.abam.co.il :אתר

מנכ"ל: שי ברקוביץ.
תיאור השירותים / המוצרים:

ע.ב.מ. עבודות ביטון מיוחדות בע"מ, מספקת מאז 
1983, שרותי תכנון וביצוע, שיקום ציפוי ואיטום, 
מניעת החלקה, שיקום תפרים ושברים, שיקום 
אריחי ריצוף שבורים וחדשים, יציקות שיפועים 

מקומיים על גבי רצפות ישנות וחדשות, כל זאת 
תוך שימוש בחומרים מהירי ייבוש עמידים בפני 

תקיפה כימית חום וקור. העבודות מתבצעות 
במפעלי תעשיית המזון, מרלוג"ים, מטבחים 

תעשייתיים, חדרי קירור ודחסני אשפה, כל זאת 
תוך מתן דגש על צרכי הלקוח וללא השבתת 

התפעול. לצפייה באתר החברה,
 www.abam.co.il - בקרו ב

עדן פרי טוב בע"מ
חנות: הרכבת 22 תל אביב 

מחסן שיווק: מושב זיתן משק 29 עמק לוד
טלפון: 1700-504-404 

פקס: 08-8580955
נייד: 050-2011375

מנכ"ל: בועז
מנהל שווק: אסף

edenzummo@gmail.com :דוא"ל
www.edenzummo.co.il :אתר

החברה עוסקת בשיווק פרי ומכונות למיצים 
טבעיים.

עוגן הזוהר בע"מ
הטוחן 23 פארק תשעיה קיסריה

טלפון: 04-6276444

עמדת סחיטה ניידת
KIOSK

הדגם המשרדי
Z1

הדגם הקומפקטי
Z6

הדגם הנמכר ביותר
Z14

הדגם המהיר והיעיל בעולם
Z40

www.edenzummo . co . i l
בקרו אותנו בביתן 134



פלייס דגרין סטנד בע"מ
קיבוץ גבת

טלפון: 09-9668866 
פקס: 09-9668868  

www.greenplace.co.il :אתר
מנכ"ל: שי מנדלוביץ

מנהל שיווק: דייגו פרנקל
תיאור השירותים / המוצרים:

חברה מובילה למוצרי הדברה מקצועיים לבית 
למפעל למוסדות ולחקלאות מפתחת סל מוצרי 

הדברה חדשניים ומתקדמים, בשאיפה שיהיו 
הומניים, ידידותיים לאדם ולסביבה.

פרו-יש בע"מ
המלאכה 18 ראש העין

טלפון: 03-7176816
פקס: 03-9030659

office@ferrois.com :דוא"ל
www.ferrois.com :אתר

מנכ"ל: רמתי יצחק
מנהל שיווק: לוי אלמוג

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת פרו-יש בע"מ פועלת בישראל משנת 1951. 

החברה מתמחה בייצור ופיתוח מברשות לענפי 
התעשייה והחקלאות המגוונים. החברה מוכרת 

הודות לאיכות מצוריה והפתרונות הטכנים.

פרי קלוף 2018 בע"מ
פארק תעשיות עידן הנגב

טלפון: 050-2105794
פקס: 153-9-7420045

roneny15@gmail.com :דוא"ל
  www.freshcut.co.il :אתר

מנכ"ל: רונן יוסף
תיאור השירותים / המוצרים: 

מפעל המייצר מוצרי פירות וירקות טריים 
מקולפים וחתוכים )fresh cut( המוכנים לאכילה 

או בישול. המוצרים מגיעים באריזות שונות וצורות 
חיתוך מותאמות עבור פלחי השוק השונים, 
סופרמרקטים, חנויות נוחות, השוק המוסדי, 
מוסדות וארגונים ממשלתיים ומגשי אירוח 

לאירועים.

פריטק 
מושב גינתון הזית 27
טלפון: 054-7716563

פקס: 08-9789904
arie@fritech.co.il :דוא"ל
www/freetec.co.il :אתר

מנכ"ל: מור יהב 
מנהל שיווק: אריה פרידלנד

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת פריטק ייבוא ושיווק בע"מ מייבאת מדפסות 

תלת מימד, מכונות CNC ומכונות חיתוך בלייזר
לאחרונה הקמנו מחלקה מיוחדת למדפסות מזון. 
בתערוכה נציג את החידושים האחרונים בתחום 

מדפסות אוכל: מדפסת פנקייקים. מכונה להכנת 
פנקייקים עם תמונה בשני גוונים. ניתן להזין קובץ 

ממוחשב עם תמונות שונות מדפסת שוקולד. 
מדפיסה מודלים תלת מימדיים משוקולד. ניתן 

לעבוד גם עם חומרים נוספים. מדפסת להדפסת 
תמונות צבעוניות על קפה. מדפסת תלת מימד 

להכנת תבניות למוצרי מזון.

פייפר קאפס אינטרנשיונל בע"מ
התעשיה 53 נשר

טלפון: 048211141
פקס: 048207460

amos@cups.co.il :דוא"ל
www.cups.co.il :אתר

מנכ"ל: עמוס שקד
תיאור השירותים / המוצרים: 

ייצור כוסות נייר ומארזי TA מקרטון, אפשרות 
לייצור בכמות מינימום קטנה ובעיצוב הלקוח.

פיק פונג בע"מ 
ההגנה 40 ראשון לציון

טלפון: 089489400
פקס: 036205006

kuki@picpong.co.il :דוא"ל
www.picpong.biz :אתר

מנכ"לים שותפים: קוקי סעד, דוד חזן ויורם רוימי 
אגף שיווק: קוקי סעד
אגף תפעול: דוד חזן 

אגף אדמיניסטרציה: יורם רוימי 
תיאור השירותים / המוצרים: 

בית דפוס דיגיטלי בפורמט רחב.
ממש כמו הסלוגן שלנו - בגדול, אנו מדפיסים 
על הכול! פיק פונג הינה יבואנית בלעדית של 

חומר הגלם x-board לוחות קרטון ממוחזר אשר 
עומד בתקנים מחמירים: חזק ומאסיבי, בעל כושר 

לחיצה של 60 טון,  מכיל מעכבי בערה ועמיד מפני 
קריסה במגע עם מים. ההתמחות שלנו : יצירת 

מוצרים מחומר הגלם הנ"ל משלב התכנון,  העיצוב 
ועד הדפסה והתקנה. החל מעמדות מכירה, ריהוט 

ממותג, דוכנים לתערוכות, לתצוגות ולאירועי 
חברה ועד לכל דבר שנידרש לבצע. ברשות פיק 

פונג מדפסות ומערכות ייעודיות מהמתקדמות 
בעולם. נתון אשר מאפשר לנו ליצור מגוון אינסופי 

של מוצרים כאשר כל שלבי הייצור מתכנון ועד 
גמר, מתבצעים אצלנו "אין האוס".

מאחורינו אינספור פרוייקטים ייחודיים ומורכבים 
אל מול גופים מובילים במשק.

Plug and Print
השקד 9, א.ת. חבל מודיעין

טלפון: 03-9733656
פקס: 03-9733793

office@plugandprint.co.il :דוא"ל
 www.plugandprint.co.il :אתר

מנכ"ל: יריב שרמי
מנהל שיווק: נגה שגיא

תיאור השירותים / המוצרים:
PLUG AND PRINT- היבואן הרשמי והבלעדי 

לישראל של חברת Anser מספק מדפסות 
חדשניות ומתקדמות המותאמות למגוון רחב 

ביותר של שימושים בכל תחומי התעשייה.
הטכנולוגיה הייחודית של הזרקת דיו תרמית 

פותחה על ידי חברת Anser הטיוואנית ובימים 
אלה היא מובילה מהפכה אמיתית בתחום הסימון 
והקידוד של מוצרים שונים במסגרת התעשייתית. 
מוצרינו מיועדים להדפסות על כל סוגי החומרים 

הנפוצים בתחומי הייצור השונים, כולל פלסטיק 
)PET, PS, PE וכו'(, אלומיניום, זכוכית, מתכות, 

קרטונים ועוד. 

פוד טראק קומפני
מעדן מלכים בע"מ 

יקותיאל אדם 9 אשקלון 
טלפון: 086748888
פקס: 08-6748822

 jacob318fb@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: אשר פרץ 

מנהל שיווק: גיא פרץ 
תיאור השירותים / המוצרים: 

יבוא ושיווק משאיות אוכל ועגלת מזון 

 FoodSafe
החברה לתכנון ובטיחות מזון

הנופר 1 רעננה  
טלפון: 0548107060

פקס: 09-9511660
 idan@foodsafe.co.il :דוא"ל

www.foodsafe.co.il :אתר
מנכ"ל: עידן ענבר

מנהל שיווק: מיה פרוסטיג
תיאור השירותים / המוצרים: 

החברה מתמחה ברישוי עסקי מזון, הקמת 
מערכות בטיחות מזון, ליווי טכנולוגי של עסקי מזון, 
רישוי יבואני מזון, ליווי תהליכי פיתוח בתחום המזון. 

החברה עובדת בשיטת התאמת המוצר ללקוח 
כחליפה לפי מידה כך שלקוחותינו מקבלים את 
השירות המקצועי המתאים לצרכיהם מראשית 

הפרויקט ועד תומו, קבלת רישיון משרד הבריאות/ 
רישוי עסקים.

 Foody
ראול וולנברג 2 רמת החייל

טלפון: 03-7684333
info@foody.co.il :דוא"ל

Foody.co.il :אתר
מנכ"ל: מיקי צימט

תיאור השירותים / המוצרים: 
Foody – מיזם התוכן הקולינרי המוביל בישראל

• ערוץ טלוויזיה עם מיטב השפים והבלוגרים 
בארץ

• אתר הקולינריה המקיף בישראל עם אלפי 
מתכונים 

• אולפן הפקות חדשני שבו מצטלמות תוכניות 
והפקות לייפסטייל וקולינריה

• ייצור וניהול נכסים דיגיטליים 

פופקולנד בע"מ
המגשימים 20 פתח תקווה

טלפון: 0549991699
popcoland@gmail.com :דוא"ל

www.popcoland.co.il :אתר
מנכ"ל: מעוז רעם

תיאור השירותים / המוצרים:
חברתנו מייצרת בישראל פופקורן במגוון טעמים 

מתוקים ומלוחים לשוק הקמעונאי והמוסדי, 
תחת מותג "פופקולנד" ומותגים פרטיים נוספים. 

מוצרינו מיוצרים תחת תקני איכות: ללא גלוטן, 
 ISO/TS 22002-1:2008, ISO9001:2008, HACCP,

GMP,  כשרות: פרווה בהשגחת בדץ העדה 
החרדית לימות השנה, פסח בית יוסף.



פלייס דגרין סטנד בע"מ
קיבוץ גבת

טלפון: 09-9668866 
פקס: 09-9668868  

www.greenplace.co.il :אתר
מנכ"ל: שי מנדלוביץ

מנהל שיווק: דייגו פרנקל
תיאור השירותים / המוצרים:

חברה מובילה למוצרי הדברה מקצועיים לבית 
למפעל למוסדות ולחקלאות מפתחת סל מוצרי 

הדברה חדשניים ומתקדמים, בשאיפה שיהיו 
הומניים, ידידותיים לאדם ולסביבה.

פרו-יש בע"מ
המלאכה 18 ראש העין

טלפון: 03-7176816
פקס: 03-9030659

office@ferrois.com :דוא"ל
www.ferrois.com :אתר

מנכ"ל: רמתי יצחק
מנהל שיווק: לוי אלמוג

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת פרו-יש בע"מ פועלת בישראל משנת 1951. 

החברה מתמחה בייצור ופיתוח מברשות לענפי 
התעשייה והחקלאות המגוונים. החברה מוכרת 

הודות לאיכות מצוריה והפתרונות הטכנים.

פרי קלוף 2018 בע"מ
פארק תעשיות עידן הנגב

טלפון: 050-2105794
פקס: 153-9-7420045

roneny15@gmail.com :דוא"ל
  www.freshcut.co.il :אתר

מנכ"ל: רונן יוסף
תיאור השירותים / המוצרים: 

מפעל המייצר מוצרי פירות וירקות טריים 
מקולפים וחתוכים )fresh cut( המוכנים לאכילה 

או בישול. המוצרים מגיעים באריזות שונות וצורות 
חיתוך מותאמות עבור פלחי השוק השונים, 
סופרמרקטים, חנויות נוחות, השוק המוסדי, 
מוסדות וארגונים ממשלתיים ומגשי אירוח 

לאירועים.

פריטק 
מושב גינתון הזית 27
טלפון: 054-7716563

פקס: 08-9789904
arie@fritech.co.il :דוא"ל
www/freetec.co.il :אתר

מנכ"ל: מור יהב 
מנהל שיווק: אריה פרידלנד

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת פריטק ייבוא ושיווק בע"מ מייבאת מדפסות 

תלת מימד, מכונות CNC ומכונות חיתוך בלייזר
לאחרונה הקמנו מחלקה מיוחדת למדפסות מזון. 
בתערוכה נציג את החידושים האחרונים בתחום 

מדפסות אוכל: מדפסת פנקייקים. מכונה להכנת 
פנקייקים עם תמונה בשני גוונים. ניתן להזין קובץ 

ממוחשב עם תמונות שונות מדפסת שוקולד. 
מדפיסה מודלים תלת מימדיים משוקולד. ניתן 

לעבוד גם עם חומרים נוספים. מדפסת להדפסת 
תמונות צבעוניות על קפה. מדפסת תלת מימד 

להכנת תבניות למוצרי מזון.

פייפר קאפס אינטרנשיונל בע"מ
התעשיה 53 נשר

טלפון: 048211141
פקס: 048207460

amos@cups.co.il :דוא"ל
www.cups.co.il :אתר

מנכ"ל: עמוס שקד
תיאור השירותים / המוצרים: 

ייצור כוסות נייר ומארזי TA מקרטון, אפשרות 
לייצור בכמות מינימום קטנה ובעיצוב הלקוח.

פיק פונג בע"מ 
ההגנה 40 ראשון לציון

טלפון: 089489400
פקס: 036205006

kuki@picpong.co.il :דוא"ל
www.picpong.biz :אתר

מנכ"לים שותפים: קוקי סעד, דוד חזן ויורם רוימי 
אגף שיווק: קוקי סעד
אגף תפעול: דוד חזן 

אגף אדמיניסטרציה: יורם רוימי 
תיאור השירותים / המוצרים: 

בית דפוס דיגיטלי בפורמט רחב.
ממש כמו הסלוגן שלנו - בגדול, אנו מדפיסים 
על הכול! פיק פונג הינה יבואנית בלעדית של 

חומר הגלם x-board לוחות קרטון ממוחזר אשר 
עומד בתקנים מחמירים: חזק ומאסיבי, בעל כושר 

לחיצה של 60 טון,  מכיל מעכבי בערה ועמיד מפני 
קריסה במגע עם מים. ההתמחות שלנו : יצירת 

מוצרים מחומר הגלם הנ"ל משלב התכנון,  העיצוב 
ועד הדפסה והתקנה. החל מעמדות מכירה, ריהוט 

ממותג, דוכנים לתערוכות, לתצוגות ולאירועי 
חברה ועד לכל דבר שנידרש לבצע. ברשות פיק 

פונג מדפסות ומערכות ייעודיות מהמתקדמות 
בעולם. נתון אשר מאפשר לנו ליצור מגוון אינסופי 

של מוצרים כאשר כל שלבי הייצור מתכנון ועד 
גמר, מתבצעים אצלנו "אין האוס".

מאחורינו אינספור פרוייקטים ייחודיים ומורכבים 
אל מול גופים מובילים במשק.

Plug and Print
השקד 9, א.ת. חבל מודיעין

טלפון: 03-9733656
פקס: 03-9733793

office@plugandprint.co.il :דוא"ל
 www.plugandprint.co.il :אתר

מנכ"ל: יריב שרמי
מנהל שיווק: נגה שגיא

תיאור השירותים / המוצרים:
PLUG AND PRINT- היבואן הרשמי והבלעדי 

לישראל של חברת Anser מספק מדפסות 
חדשניות ומתקדמות המותאמות למגוון רחב 

ביותר של שימושים בכל תחומי התעשייה.
הטכנולוגיה הייחודית של הזרקת דיו תרמית 

פותחה על ידי חברת Anser הטיוואנית ובימים 
אלה היא מובילה מהפכה אמיתית בתחום הסימון 
והקידוד של מוצרים שונים במסגרת התעשייתית. 
מוצרינו מיועדים להדפסות על כל סוגי החומרים 

הנפוצים בתחומי הייצור השונים, כולל פלסטיק 
)PET, PS, PE וכו'(, אלומיניום, זכוכית, מתכות, 

קרטונים ועוד. 

פוד טראק קומפני
מעדן מלכים בע"מ 

יקותיאל אדם 9 אשקלון 
טלפון: 086748888
פקס: 08-6748822

 jacob318fb@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: אשר פרץ 

מנהל שיווק: גיא פרץ 
תיאור השירותים / המוצרים: 

יבוא ושיווק משאיות אוכל ועגלת מזון 

 FoodSafe
החברה לתכנון ובטיחות מזון

הנופר 1 רעננה  
טלפון: 0548107060

פקס: 09-9511660
 idan@foodsafe.co.il :דוא"ל

www.foodsafe.co.il :אתר
מנכ"ל: עידן ענבר

מנהל שיווק: מיה פרוסטיג
תיאור השירותים / המוצרים: 

החברה מתמחה ברישוי עסקי מזון, הקמת 
מערכות בטיחות מזון, ליווי טכנולוגי של עסקי מזון, 
רישוי יבואני מזון, ליווי תהליכי פיתוח בתחום המזון. 

החברה עובדת בשיטת התאמת המוצר ללקוח 
כחליפה לפי מידה כך שלקוחותינו מקבלים את 
השירות המקצועי המתאים לצרכיהם מראשית 

הפרויקט ועד תומו, קבלת רישיון משרד הבריאות/ 
רישוי עסקים.

 Foody
ראול וולנברג 2 רמת החייל

טלפון: 03-7684333
info@foody.co.il :דוא"ל

Foody.co.il :אתר
מנכ"ל: מיקי צימט

תיאור השירותים / המוצרים: 
Foody – מיזם התוכן הקולינרי המוביל בישראל

• ערוץ טלוויזיה עם מיטב השפים והבלוגרים 
בארץ

• אתר הקולינריה המקיף בישראל עם אלפי 
מתכונים 

• אולפן הפקות חדשני שבו מצטלמות תוכניות 
והפקות לייפסטייל וקולינריה

• ייצור וניהול נכסים דיגיטליים 

פופקולנד בע"מ
המגשימים 20 פתח תקווה

טלפון: 0549991699
popcoland@gmail.com :דוא"ל

www.popcoland.co.il :אתר
מנכ"ל: מעוז רעם

תיאור השירותים / המוצרים:
חברתנו מייצרת בישראל פופקורן במגוון טעמים 

מתוקים ומלוחים לשוק הקמעונאי והמוסדי, 
תחת מותג "פופקולנד" ומותגים פרטיים נוספים. 

מוצרינו מיוצרים תחת תקני איכות: ללא גלוטן, 
 ISO/TS 22002-1:2008, ISO9001:2008, HACCP,

GMP,  כשרות: פרווה בהשגחת בדץ העדה 
החרדית לימות השנה, פסח בית יוסף.



 info@landwer.co.il :דוא"ל
 www.landwer.co.il :אתר

מנכ"ל: אורי פדרמן
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת קפה לנדוור הינה אחת החברות המובילות 
בשירותי קפה ומוצריו לשוק הקמעונאי, מקצועי, 

משרדי ולקוחות פרטיים. מייצגים בישראל את 
 .illy מותג האספרסו המוביל בעולם

קצב ציוד ומערכות בישול
למטבח המקצועי

המסילה 17, נשר
טלפון: 04-8424499
פקס: 04-8424299

 kitchens2@kzb.co.il :דוא"ל
www.kzb-kitchens.co.il :אתר

מנכ"ל: איתן בן נתן
מנהל שיווק: אלון בן נתן

תיאור השירותים / המוצרים: 
יבוא ומכירה של ציוד בישול למטבח המקצועי: 

קירור, עיבוד מזון, בישול, תנורי קומביסטימר, הדחת 
כלים, מערכי הגשה עצמית ועוד.

קרוואן תמאם שיווק בע"מ
הזרם 1 א.ת. קדימה ת.ד. 2970

טלפון: 09-9519832
פקס: 0-9519832

mika@ktm1921.com :דוא"ל
מנכ"ל: עלא סמיח תמאם

מנהלת שיווק ומכירות: מיקה-מדלנה אפרים
תיאור השירותים / המוצרים:

חברה השוכנת בשכם מייצרת טחינה וחלווה 
ומשווקת בישראל ובעולם.

ר
רוטל דבקים וכימיקלים בע"מ 

עתיר ידע 21 כפר סבא 4464316
טלפון: 09-7667990
פקס: 09-7667991

rotal@rotal.com :דוא"ל
 www.rotal.com :אתר

מנכ"ל: מאיר טל
סמנכ"ל שיווק: ירון שריג

תיאור השירותים / המוצרים:
חומרי הדבקה, חומרי איטום, חומרים לאבטחת 
הברגות, לאבטחת צנרת, לאיטום אגנים, גריזים, 

שמנים, משחות, חומרים נגד קורוזיה, מכשירי 
מינון, מערכות מיצוק ב- UV, אפוקסים, סיליקונים, 

סיליט משודרג, פוליאוריטנים, תוספים לשיפור 
בעירה, תוספים להורדת ה- NOX, חומרי ניקוי 

ירוקים, חומרים להסרת דבק, צבע ולהסרת 
חלודה.

רוסולינג 2020
דוד רזיאל 1 ראשון לציון 7565801

טלפון: 03-5188871
פקס: 03-5188874

 itzik@rosoling.co.il :דוא"ל
מנכ"ל :איציק שגב   

מנהל שיווק: איציק שגב 
תיאור השירותים / המוצרים: 

מהדורה מיוחדת של יינות ישראליים נבחרים יוצאי 
 " Clos Du Temple "-דופן, מיוצרים בבלעדיות ל

ייחודי עבור טועמי יין ומסעדנים.

קלין משין בע"מ
סיגלון 33 כפר יונה  

טלפון:054-4724708
cleanmachine55@gmail.com :דוא"ל

cleanmachine.co.il אתר: קלין משין
מנכ"ל: אבי ניומן 

מנהל שיווק: עדי אונגר
תיאור השירותים / המוצרים:

מתן שרות של ניקוי כל כלי הבישול במיכלי 
השרייה. מסיר כל קרבון, שומן בלי קירצופים. 

מתאים לניקוי לכל מתכת גם פלסטיק ועץ. 
אינו פוגע בעור הידיים, עם אישורים של איכות 

הסביבה. מתאים לחברות קייטרינג, מסעדות, בתי 
מאפה, בתי חולים וכל יצור מזון.

קמח עץ השדה
יצהר

טלפון: 03-9073030
פקס: 03-9073037

mechirot@kemach.co.il :דוא"ל
www.kemach.co.il :אתר

מנכ"ל: עקיבא הכהן
מנהל שיווק:יהודה מלטר

תיאור השירותים / המוצרים: 
טחינה מסורתית באבני רחיים של קמחים מלאים 

מיוחדים ואריזתם ללא צורך בניפוי בהשגחת 
העדה החרדית, קונבנציונאלי ואורגני וכשר לפסח.

קנטורפודס סחר ושיווק
דרך הטכניון 9 נשר

טלפון: 0547860859
פקס: 0777860867

olivespickles@windowslive.com :דוא"ל
מנכ"ל: גבריאל קנטור

תיאור השירותים / המוצרים:
שירותי יבוא ויעוץ בענף המזון, איתור ספקים 

יצרנים ומוצרים לפי דרישת הלקוח אנו מטלפים 
בכול הנדרש מרגע ההזמנה ועד המוצרים 

למחסנכם ואתם לא נדרשים להשקיע זמן וכספים 
במציאת המוצר המתאים לכם.

קפה אל נח'לה
בני רפיק נח'לה בע"מ 

א.ת שפרעם ת.ד 190, 20200 
טלפון: 972-4-9860213 / 972-4-9867968

פקס: 972-1534-9865487
info@elnakhleh.com :דוא״ל

 facebook : elnakhleh coffee
www.elnakhleh.com :אתר

מנכ"ל: נימר נח'לה 
תיאור השירותים / המוצרים:

קפה טורקי טחון, קפה עם הל, קפה בלי הל, פולי 
קפה לאספרסו, קפסולות לאספרסו )גולד-

קפסולות עם הל –קפסולות בלי הל(,  כל סוגי 
התבלינים + פיצוחים + זעתר של סבתא.

קפה לנדוור בע"מ
היובל 6 חולון

טלפון: 03-5501389
פקס: 03-5563015

צ
צח – ייבוא ושווק חומרי ניקוי וכלים 

חד פעמיים בע"מ
הפרת 3, יבנה

טלפון: 089431316
פקס: 089431306

yanivhann@yahoo.com :דוא"ל
מנכ"ל: אורי האן

מנהל שיווק: יניב האן
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת צח בע"מ היא אחת המשווקות הגדולות 
ביותר בתחום החד פעמי וחומרי הניקוי בארץ, 

 SECURIT אנו מציגים ליין חדש של מוצרי חברת
בתחום השילוט והתקשורת החזותית לענפי 

המלונאות ההסעדה והאירוח.

ק
קיטשן-ליין

רבניצקי 6, א .ת סגולה, פתח-תקוה, 49277 
טלפון: 03-913-3030 
פקס: 03-913-2323 

 info@kitchen-line.com :דוא"ל
 www.kitchen-line.co.il :אתר

מנכ"ל: אורי לביא
מנהל שיווק: עידו בורטמן

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת קיטשן-ליין מובילה את ענף המטבח 

המוסדי והמקצועי, מייבאת ומשווקת ציוד מטבח 
וציוד קירור איכותי לענף תעשיית האירוח 

והמסעדות ממיטב היצרנים מארצות הברית 
ואירופה. 

מוצרינו: גרילים, משטחי צלייה, קומביסטימרים, 
תנורי בישול, תנורי אפייה, ווקים גז, קווי בישול 
מודולרים, מכשירי עיבוד וחיתוך מזון, פורסות 

גבינה ובשר, קטרים, מסורי בשר, מטחנות בשר, 
ציוד קירור, מכונות קרח ופתיתי קרח, מקפיאים, 

תנורי פיצה, פותחות בצק, מיקסרים, מלושים, 
מדיחי כלים, מקררי תצוגה, בלנדרים ועוד.

קירור ניסים 
הסדנא 12 א.ת חולון 

טלפון: 03-6816866
פקס: 03-6816833

 kirurnisim@gmail.com :דוא"ל
 www.kirurnisim.co.il :אתר

מנכ"ל: ניסים 
מנהל שיווק: ליאור 

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברה לייבוא ושיווק מקררים ומקפיא מסחריים 

לענף הקמעונאי. 

Clos Up Temple
לייב יפה, 13, ירושלים

טלפון: 972-54-2190800+
samuel@closdutemple.com :דוא"ל

www.closdutemple.com :אתר
מנכ"ל: שמואל זרמטי

מנהל שיווק: יוסף בוחבוט
תיאור השירותים / המוצרים: 



 info@landwer.co.il :דוא"ל
 www.landwer.co.il :אתר

מנכ"ל: אורי פדרמן
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת קפה לנדוור הינה אחת החברות המובילות 
בשירותי קפה ומוצריו לשוק הקמעונאי, מקצועי, 

משרדי ולקוחות פרטיים. מייצגים בישראל את 
 .illy מותג האספרסו המוביל בעולם

קצב ציוד ומערכות בישול
למטבח המקצועי

המסילה 17, נשר
טלפון: 04-8424499
פקס: 04-8424299

 kitchens2@kzb.co.il :דוא"ל
www.kzb-kitchens.co.il :אתר

מנכ"ל: איתן בן נתן
מנהל שיווק: אלון בן נתן

תיאור השירותים / המוצרים: 
יבוא ומכירה של ציוד בישול למטבח המקצועי: 

קירור, עיבוד מזון, בישול, תנורי קומביסטימר, הדחת 
כלים, מערכי הגשה עצמית ועוד.

קרוואן תמאם שיווק בע"מ
הזרם 1 א.ת. קדימה ת.ד. 2970

טלפון: 09-9519832
פקס: 0-9519832

mika@ktm1921.com :דוא"ל
מנכ"ל: עלא סמיח תמאם

מנהלת שיווק ומכירות: מיקה-מדלנה אפרים
תיאור השירותים / המוצרים:

חברה השוכנת בשכם מייצרת טחינה וחלווה 
ומשווקת בישראל ובעולם.

ר
רוטל דבקים וכימיקלים בע"מ 

עתיר ידע 21 כפר סבא 4464316
טלפון: 09-7667990
פקס: 09-7667991

rotal@rotal.com :דוא"ל
 www.rotal.com :אתר

מנכ"ל: מאיר טל
סמנכ"ל שיווק: ירון שריג

תיאור השירותים / המוצרים:
חומרי הדבקה, חומרי איטום, חומרים לאבטחת 
הברגות, לאבטחת צנרת, לאיטום אגנים, גריזים, 

שמנים, משחות, חומרים נגד קורוזיה, מכשירי 
מינון, מערכות מיצוק ב- UV, אפוקסים, סיליקונים, 

סיליט משודרג, פוליאוריטנים, תוספים לשיפור 
בעירה, תוספים להורדת ה- NOX, חומרי ניקוי 

ירוקים, חומרים להסרת דבק, צבע ולהסרת 
חלודה.

רוסולינג 2020
דוד רזיאל 1 ראשון לציון 7565801

טלפון: 03-5188871
פקס: 03-5188874

 itzik@rosoling.co.il :דוא"ל
מנכ"ל :איציק שגב   

מנהל שיווק: איציק שגב 
תיאור השירותים / המוצרים: 

מהדורה מיוחדת של יינות ישראליים נבחרים יוצאי 
 " Clos Du Temple "-דופן, מיוצרים בבלעדיות ל

ייחודי עבור טועמי יין ומסעדנים.

קלין משין בע"מ
סיגלון 33 כפר יונה  

טלפון:054-4724708
cleanmachine55@gmail.com :דוא"ל

cleanmachine.co.il אתר: קלין משין
מנכ"ל: אבי ניומן 

מנהל שיווק: עדי אונגר
תיאור השירותים / המוצרים:

מתן שרות של ניקוי כל כלי הבישול במיכלי 
השרייה. מסיר כל קרבון, שומן בלי קירצופים. 

מתאים לניקוי לכל מתכת גם פלסטיק ועץ. 
אינו פוגע בעור הידיים, עם אישורים של איכות 

הסביבה. מתאים לחברות קייטרינג, מסעדות, בתי 
מאפה, בתי חולים וכל יצור מזון.

קמח עץ השדה
יצהר

טלפון: 03-9073030
פקס: 03-9073037

mechirot@kemach.co.il :דוא"ל
www.kemach.co.il :אתר

מנכ"ל: עקיבא הכהן
מנהל שיווק:יהודה מלטר

תיאור השירותים / המוצרים: 
טחינה מסורתית באבני רחיים של קמחים מלאים 

מיוחדים ואריזתם ללא צורך בניפוי בהשגחת 
העדה החרדית, קונבנציונאלי ואורגני וכשר לפסח.

קנטורפודס סחר ושיווק
דרך הטכניון 9 נשר

טלפון: 0547860859
פקס: 0777860867

olivespickles@windowslive.com :דוא"ל
מנכ"ל: גבריאל קנטור

תיאור השירותים / המוצרים:
שירותי יבוא ויעוץ בענף המזון, איתור ספקים 

יצרנים ומוצרים לפי דרישת הלקוח אנו מטלפים 
בכול הנדרש מרגע ההזמנה ועד המוצרים 

למחסנכם ואתם לא נדרשים להשקיע זמן וכספים 
במציאת המוצר המתאים לכם.

קפה אל נח'לה
בני רפיק נח'לה בע"מ 

א.ת שפרעם ת.ד 190, 20200 
טלפון: 972-4-9860213 / 972-4-9867968

פקס: 972-1534-9865487
info@elnakhleh.com :דוא״ל

 facebook : elnakhleh coffee
www.elnakhleh.com :אתר

מנכ"ל: נימר נח'לה 
תיאור השירותים / המוצרים:

קפה טורקי טחון, קפה עם הל, קפה בלי הל, פולי 
קפה לאספרסו, קפסולות לאספרסו )גולד-

קפסולות עם הל –קפסולות בלי הל(,  כל סוגי 
התבלינים + פיצוחים + זעתר של סבתא.

קפה לנדוור בע"מ
היובל 6 חולון

טלפון: 03-5501389
פקס: 03-5563015

צ
צח – ייבוא ושווק חומרי ניקוי וכלים 

חד פעמיים בע"מ
הפרת 3, יבנה

טלפון: 089431316
פקס: 089431306

yanivhann@yahoo.com :דוא"ל
מנכ"ל: אורי האן

מנהל שיווק: יניב האן
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת צח בע"מ היא אחת המשווקות הגדולות 
ביותר בתחום החד פעמי וחומרי הניקוי בארץ, 

 SECURIT אנו מציגים ליין חדש של מוצרי חברת
בתחום השילוט והתקשורת החזותית לענפי 

המלונאות ההסעדה והאירוח.

ק
קיטשן-ליין

רבניצקי 6, א .ת סגולה, פתח-תקוה, 49277 
טלפון: 03-913-3030 
פקס: 03-913-2323 

 info@kitchen-line.com :דוא"ל
 www.kitchen-line.co.il :אתר

מנכ"ל: אורי לביא
מנהל שיווק: עידו בורטמן

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת קיטשן-ליין מובילה את ענף המטבח 

המוסדי והמקצועי, מייבאת ומשווקת ציוד מטבח 
וציוד קירור איכותי לענף תעשיית האירוח 

והמסעדות ממיטב היצרנים מארצות הברית 
ואירופה. 

מוצרינו: גרילים, משטחי צלייה, קומביסטימרים, 
תנורי בישול, תנורי אפייה, ווקים גז, קווי בישול 
מודולרים, מכשירי עיבוד וחיתוך מזון, פורסות 

גבינה ובשר, קטרים, מסורי בשר, מטחנות בשר, 
ציוד קירור, מכונות קרח ופתיתי קרח, מקפיאים, 

תנורי פיצה, פותחות בצק, מיקסרים, מלושים, 
מדיחי כלים, מקררי תצוגה, בלנדרים ועוד.

קירור ניסים 
הסדנא 12 א.ת חולון 

טלפון: 03-6816866
פקס: 03-6816833

 kirurnisim@gmail.com :דוא"ל
 www.kirurnisim.co.il :אתר

מנכ"ל: ניסים 
מנהל שיווק: ליאור 

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברה לייבוא ושיווק מקררים ומקפיא מסחריים 

לענף הקמעונאי. 

Clos Up Temple
לייב יפה, 13, ירושלים

טלפון: 972-54-2190800+
samuel@closdutemple.com :דוא"ל

www.closdutemple.com :אתר
מנכ"ל: שמואל זרמטי

מנהל שיווק: יוסף בוחבוט
תיאור השירותים / המוצרים: 



המזון. אנו עוסקים בפיתוח, ייצור ושיווק רטבים 
לסלט, ממרחים,מרינדות ורטבים לבישול, רטבי 

עגבניות, רטבים אסיתיים.
אנו משווקים את מוצרינו לענף ההסעדה 

ולמסעדנות, מציעים פתרונות לכל סוגי הלקוחות 
תוך כדי עמידה בכל תקני האיכות הנדרשים.

כל המוצרים בכשרות מהודרת.

 

 

 

 

 

ומוצרים גלילים נוספים. לחברה מערך שיווק 
עצמאי והיא משווקת במרבית רשתות השיווק 

ובפריסה ארצית.

i-mop שקד את סלום בע"מ
בן ציון גליס 40 פתח תקוה

טלפון: 03-9042331  
פקס: 03-9042526

sales@vac.co.il :דוא"ל
www.vac.co.il :אתר

מנכ"ל: שמעון פרדר
מנהל שיווק: אלי פרדר

תיאור השירותים / המוצרים: 
ציוד מקצועי לניקיון. מכונות לשטיפת רצפה, 
שואבי אבק מקצועיים לשטיחים ורצפה, ציוד 

לניקוי שטיחים וריפודים, מכונות להברקת 
רצפות, מכשירים לניקוי בלחץ מים וקיטור, עגלות 

לחדרנית, לניקיון ולכביסה. ציוד לניקוי חלונות.

ת
תבליני אביבי בע"מ
האדום 23 א.ת צומת כנות 

טלפון: 08-8692510
פקס:08-8692498 

info@aviviltd.co.il :דוא"ל
www.aviviltd.co.il :אתר

מנכ"ל: יוחאי אביבי
מנהלת שיווק: אביחי לוי

תיאור השירותים / המוצרים: 
לאחרונה השיקה החברה אתר חדש המציע שלל 
מוצרים לצרכן הפרטי מהמפעל עד פתח הדלת. 

החברה מציעה אריזות ביתיות ואריזות חסכון 
במחירים משתלמים וללא עלויות התיווך הגבוהות 

של רשתות השיווק. בנוסף החברה מציגה את 
 Kiwi&Kom-kom מותג הסכינים התאילנדי

המציע מגוון רחב של סכינים וגאדג'טים למטבח.

תלס תעשיות מזון
א.ת מבואות גלבוע . ת.ד 293 . 

טלפון: 04-6312257
פקס: 04-6310484

wael_talas@hotmail.com :דוא"ל
www.tallasfood.com :אתר

מנכ"ל: ואיל תלס
תיאור השירותים / המוצרים:

שיווק כל סוגי הפיצוחים, שקדים, גרעינים, אגוזים, 
פירות יבשים ועוד. שירות אישי ומקצועי בנושאי: 
כל סוגי האגוזים, פיצוחים קלויים, פירות יבשים, 

גרעיני חמניה, קישוטי עוגות. מתמחים גם בטיפול 
באגוזים טבעיים, אגוזי פקאן, אגוזי קשיו, רטבים, 

שמנים ומרציפנים.

תמרה רטבים
מודיעין 11, א.ת סגולה פ"ת

טלפון: 03-9131003
פקס: 03-9346295

 tamara59@bezeqint.net:דוא"ל
www.tamaraltd.co.il :אתר

מנכ"ל: יפתח קרן
מנהל שיווק: בני סגל

תיאור השירותים / המוצרים: 
תמרה רטבים פועלת כעשרים שנה בתחום ייצור 

חברת רוסולינג 2020 הינה חברה מובילה בתחום 
היבוא וההפצה של כלי מטבח איכותיים לקהל 

 Arcos,:המוסדי והפרטי. בין מותגי החברה
Silikomart, Bodum ועוד מותגים רבים וטובים.

ש
שאבא וופל בלגי בע"מ

טלפון: 08-8555591, 08-8597771
פקס: 050-8971008

rutho@shaba.co.il :דוא"ל
www.shaba.co.il :אתר

מנכ"ל: שרון אדרי
סמנכלית: מזל ממן 

מנהלת קשרי לקוחות: רות אוקנין
תיאור השירותים / מוצרים:

מפעל יצרני לאבקות מגוונות השאלת והשכרת 
מכונות דיגיטאליות מתקדמות לייצור וופל בלגי 

)עגול, מרובע, אובאלי( וגביעי גלידה. 
תערובות לייצור וופלים טריים חלבי/פרווה 

)מהדרין( שפים מובילים בתחום!! מוצרי ייבוא 
נלווים: ספריי שמן קנולה, תערובות מובחרות של: 
קרפ צרפתי, .פנקייק. וופל .אבקות לעוגות אינסנט 

פודינג וניל שוקלד.סחלב.מלבי בכשרות בד"צ, ייצור 
ואריזה לפי דרישת הלקוח, ייצור תערובות לפסח 

בכשרות מהדרין חתם סופר.

שטיבל בע"מ
אודם, א. תעשייה עד הלום כביש אשקלון-אשדוד

טלפון: 08-9551420
פקס : 08-9551443

info@stybel.co.il :דוא"ל
www.stybel.co.il :אתר

מנכ"ל: ברוך תורג'מן
מנהל שיווק: שלומי תעיזי ורפי עאמר

תיאור השירותים / המוצרים:
שטיבל בע"מ הינה קבוצת טחנות קמח המייצרות 

סוגי קמח איכותיים ותערובות אפייה לתעשייה, 
לשוק המקצועי, מוסדי, ולשיווק קמעונאי.

המוצרים משווקים ברשתות השיווק ובחנויות 
מובחרות תחת המותגים שטיבל, דגן, סוגת אנג'ל 

ואחרים.

 )klimagel( שלומי קופר
שביל האנפה 8 עכו
טלפון: 0522203055

פקס: 049555015
 Kooper29@gmail.com :דוא"ל

 Www.klimagel.it :אתר
מנכ"ל: שלומי קופר

תיאור השירותים / המוצרים: 
יבוא שירות ושיווק מכונות וציוד לגלידריות.

שמן זית סבא חביב בע"מ
קיבוץ פרוד 2011000
טלפון: 04-69918888

פקס: 04-6849098
Office@sabahabib.com :דוא"ל

www.sabahabib.com :אתר
מנכ"ל: מר רותם שגב

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת שמן זית סבא חביב מתמחה ביצור שמן זית 
כתית מעולה, זיתי מאכל בכבישה טבעית, טחינה 



המזון. אנו עוסקים בפיתוח, ייצור ושיווק רטבים 
לסלט, ממרחים,מרינדות ורטבים לבישול, רטבי 

עגבניות, רטבים אסיתיים.
אנו משווקים את מוצרינו לענף ההסעדה 

ולמסעדנות, מציעים פתרונות לכל סוגי הלקוחות 
תוך כדי עמידה בכל תקני האיכות הנדרשים.

כל המוצרים בכשרות מהודרת.

 

 

 

 

 

ומוצרים גלילים נוספים. לחברה מערך שיווק 
עצמאי והיא משווקת במרבית רשתות השיווק 

ובפריסה ארצית.

i-mop שקד את סלום בע"מ
בן ציון גליס 40 פתח תקוה

טלפון: 03-9042331  
פקס: 03-9042526

sales@vac.co.il :דוא"ל
www.vac.co.il :אתר

מנכ"ל: שמעון פרדר
מנהל שיווק: אלי פרדר

תיאור השירותים / המוצרים: 
ציוד מקצועי לניקיון. מכונות לשטיפת רצפה, 
שואבי אבק מקצועיים לשטיחים ורצפה, ציוד 

לניקוי שטיחים וריפודים, מכונות להברקת 
רצפות, מכשירים לניקוי בלחץ מים וקיטור, עגלות 

לחדרנית, לניקיון ולכביסה. ציוד לניקוי חלונות.

ת
תבליני אביבי בע"מ
האדום 23 א.ת צומת כנות 

טלפון: 08-8692510
פקס:08-8692498 

info@aviviltd.co.il :דוא"ל
www.aviviltd.co.il :אתר

מנכ"ל: יוחאי אביבי
מנהלת שיווק: אביחי לוי

תיאור השירותים / המוצרים: 
לאחרונה השיקה החברה אתר חדש המציע שלל 
מוצרים לצרכן הפרטי מהמפעל עד פתח הדלת. 

החברה מציעה אריזות ביתיות ואריזות חסכון 
במחירים משתלמים וללא עלויות התיווך הגבוהות 

של רשתות השיווק. בנוסף החברה מציגה את 
 Kiwi&Kom-kom מותג הסכינים התאילנדי

המציע מגוון רחב של סכינים וגאדג'טים למטבח.

תלס תעשיות מזון
א.ת מבואות גלבוע . ת.ד 293 . 

טלפון: 04-6312257
פקס: 04-6310484

wael_talas@hotmail.com :דוא"ל
www.tallasfood.com :אתר

מנכ"ל: ואיל תלס
תיאור השירותים / המוצרים:

שיווק כל סוגי הפיצוחים, שקדים, גרעינים, אגוזים, 
פירות יבשים ועוד. שירות אישי ומקצועי בנושאי: 
כל סוגי האגוזים, פיצוחים קלויים, פירות יבשים, 

גרעיני חמניה, קישוטי עוגות. מתמחים גם בטיפול 
באגוזים טבעיים, אגוזי פקאן, אגוזי קשיו, רטבים, 

שמנים ומרציפנים.

תמרה רטבים
מודיעין 11, א.ת סגולה פ"ת

טלפון: 03-9131003
פקס: 03-9346295

 tamara59@bezeqint.net:דוא"ל
www.tamaraltd.co.il :אתר

מנכ"ל: יפתח קרן
מנהל שיווק: בני סגל

תיאור השירותים / המוצרים: 
תמרה רטבים פועלת כעשרים שנה בתחום ייצור 

חברת רוסולינג 2020 הינה חברה מובילה בתחום 
היבוא וההפצה של כלי מטבח איכותיים לקהל 

 Arcos,:המוסדי והפרטי. בין מותגי החברה
Silikomart, Bodum ועוד מותגים רבים וטובים.

ש
שאבא וופל בלגי בע"מ

טלפון: 08-8555591, 08-8597771
פקס: 050-8971008

rutho@shaba.co.il :דוא"ל
www.shaba.co.il :אתר

מנכ"ל: שרון אדרי
סמנכלית: מזל ממן 

מנהלת קשרי לקוחות: רות אוקנין
תיאור השירותים / מוצרים:

מפעל יצרני לאבקות מגוונות השאלת והשכרת 
מכונות דיגיטאליות מתקדמות לייצור וופל בלגי 

)עגול, מרובע, אובאלי( וגביעי גלידה. 
תערובות לייצור וופלים טריים חלבי/פרווה 

)מהדרין( שפים מובילים בתחום!! מוצרי ייבוא 
נלווים: ספריי שמן קנולה, תערובות מובחרות של: 
קרפ צרפתי, .פנקייק. וופל .אבקות לעוגות אינסנט 

פודינג וניל שוקלד.סחלב.מלבי בכשרות בד"צ, ייצור 
ואריזה לפי דרישת הלקוח, ייצור תערובות לפסח 

בכשרות מהדרין חתם סופר.

שטיבל בע"מ
אודם, א. תעשייה עד הלום כביש אשקלון-אשדוד

טלפון: 08-9551420
פקס : 08-9551443
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www.stybel.co.il :אתר
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תיאור השירותים / המוצרים:
שטיבל בע"מ הינה קבוצת טחנות קמח המייצרות 

סוגי קמח איכותיים ותערובות אפייה לתעשייה, 
לשוק המקצועי, מוסדי, ולשיווק קמעונאי.

המוצרים משווקים ברשתות השיווק ובחנויות 
מובחרות תחת המותגים שטיבל, דגן, סוגת אנג'ל 

ואחרים.

 )klimagel( שלומי קופר
שביל האנפה 8 עכו
טלפון: 0522203055

פקס: 049555015
 Kooper29@gmail.com :דוא"ל

 Www.klimagel.it :אתר
מנכ"ל: שלומי קופר
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טלפון: 04-69918888
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חברת שמן זית סבא חביב מתמחה ביצור שמן זית 
כתית מעולה, זיתי מאכל בכבישה טבעית, טחינה 



V
Vega Vegan Products Ltd
Tel: +972-9-7687796
Fax: +972-9-7687794
E-mail: info@vegafoods.co.il
Web site: www.vegafoods.co.il
Director: Shani Badash
Equipment / services offered:
 Marketing of Vegan Products.

Veganz
Bethlehem of Galilee
Tel: +972-73-2065666
E-mail: office@veganz.co.il
Web site: veganz.co.il
Director: Lior Lasowski
Marketing Mangers: Sharon Bester
Equipment / services offered:
Veganz imports, manufactures and 
markets vegan products, bearing the 
standard of Vegan-Friendly. Veganz 
aspires to invest in innovation and 
expand its portfolio of vegan products 
with exciting, and most importantly, 
tasty products Firms Represented In 
Israel: Violife- Greece

Verifone
11 Ha’amal Street, Park Afek | Rosh 
Ha’ain, 4809239 Israel
Tel: +972-73-2006900
Fax: +972-73-2069358
E-mail: i_sales_tlv@verifone.com
Web site: verifone.com
Director: Dan Soffer
Marketing Mangers: Anat Kanterewicz
Equipment / services offered:
Verifone is one of the world’s largest 
POS terminal vendors and a leading 
provider of payment and commerce 
solutions. We operate in more than 
150 countries globally. 

Z
Zach Import & Marketing Ltd.
Haprat 3 Yavne
Tel: +972-8-9431316
Fax: +972-8-9431306
E-mail: yanivhann@yahoo.com
Director: Mr. Ori Hann
Marketing Mangers: Yaniv Hann
Equipment / services offered:
Zach LTD proud to present the new 
line of SECURIT. Line of special 
chalkboards and chalk markers in 
a varies sizes and shapes for the 
HORECA market.

We believe food can be both tasty and 
healthy. We import food mainly under 
our own brand - The Deli – Israeli 
Gourmet, but also under international 
brands. We are concentrated on 
premium and tasty products with 
healthy orientation: no added sugar, 
organic, 100% natural, vegan, and 
gluten free. Our team is highly 
experienced with handling all issues 
related to import approvals, Israeli 
health ministry, private label products, 
handling kosher supervision, labels, 
packaging, and logistics.

The Important Man Ltd. 
Ha'Omanut 12 st, Netanya
Tel: +972-9-8919195 
Fax: +972-9-8919212
E-mail: b2b@theman.co.il
Web site: www.TheMan.co.il
Director: Oren Shani 
Equipment / services offered: 
Koziol Superglas is a design revolution 
for gastronomy and the hotel industry 
and everywhere, where people 
come together to enjoy life. They 
are virtually indestructible with 
ordinary use, insulate four times 
better than glass and dishwasher safe. 
Firms Represented in Israel: Koziol 
Germany.

U
Unisport trading L.L KTD
9 Shenkar St. Herzelia
Tel: +972-9-7681270
E-mail: office@unisport.co.il
Web site: www.unisport.co.il
Director: Doron Melamed
Marketing Mangers: Tali Veksler
Equipment / services offered: 
Unisport Trading is NIKE exclusive 
representative for NIKE accessories. 
Also, NIKE official distributor 
for Running and Tennis specialty 
stores. Unisport represent SPIDER-
TECH Kinzolo taping and HiDow, 
manufacturer for premium TENS and 
EMS devices, Firms Represented In 
Israel: JR286/NIKE / USA
Spider Tech / Canada
HiDow / USA.

 

sesame Seeds. This unique and 
traditional production method, 
rediscovers the remarkable flavor, rich 
& thick texture and superbly healthy 
qualities of tahini. 

Tallas Food Industries.
Mavaot Gilboa Industrial Zone.
P.O. Box 293.
Tel: +972-52-2297222
Fax: +972-4-6310484
E-mail: wael_talas@hotmail.com
Web site: www.tallasfood.com
Director: Mr, Wael Tallas.
Equipment / services offered:
Marketing all kinds of nuts
almonds, seeds, nuts, dried fruits 
and more. Personal and professional 
service on: All types of nuts, roasted 
nuts, dried fruits, sunflower seeds, 
cake decoration.
also we specialized in natural nuts, 
pecans, cashews, sauces, oils and 
marzipan.

Tamara Sauces 
11 Modi'in st. Petach Tikva, 
Tel: +972-3-9131003
Fax: +972-3-9346295
E-mail: tamara59@bezeqint.net
Web site: www.tamaraltd.co.il
Director: Yiftach Keren
Marketing Mangers: Benny Segal
Equipment / services offered:
Tamara sauces & Dressings is a 
privately held, family business.
We specialize in the development, 
manufacturing and marketing of
sauces, spreads, marinades and 
food solutions. At Tamara sauces & 
dressings we persuade the highest 
quality assurance standards, kosher 
certificates and costumer satisfaction. 
Our products have a wide range 
of opportunities to the market, 
vegetarian, vegan, lactose free, low 
calories and more. We hold a wide 
range of packing sizes for your needs, 
retail sizes, professional market sizes 
and more.

The Deli – Israeli Gourment
Hahofer 34 Holon
Tel: +972-3-9416054
Fax: +972-3-9416051
E-mail: alon.allgifts@gmail.com
Web site: www.the-deli.co.il
Director: Mr Alon Steinberg
Equipment / services offered:

  

    

  



V
Vega Vegan Products Ltd
Tel: +972-9-7687796
Fax: +972-9-7687794
E-mail: info@vegafoods.co.il
Web site: www.vegafoods.co.il
Director: Shani Badash
Equipment / services offered:
 Marketing of Vegan Products.

Veganz
Bethlehem of Galilee
Tel: +972-73-2065666
E-mail: office@veganz.co.il
Web site: veganz.co.il
Director: Lior Lasowski
Marketing Mangers: Sharon Bester
Equipment / services offered:
Veganz imports, manufactures and 
markets vegan products, bearing the 
standard of Vegan-Friendly. Veganz 
aspires to invest in innovation and 
expand its portfolio of vegan products 
with exciting, and most importantly, 
tasty products Firms Represented In 
Israel: Violife- Greece

Verifone
11 Ha’amal Street, Park Afek | Rosh 
Ha’ain, 4809239 Israel
Tel: +972-73-2006900
Fax: +972-73-2069358
E-mail: i_sales_tlv@verifone.com
Web site: verifone.com
Director: Dan Soffer
Marketing Mangers: Anat Kanterewicz
Equipment / services offered:
Verifone is one of the world’s largest 
POS terminal vendors and a leading 
provider of payment and commerce 
solutions. We operate in more than 
150 countries globally. 

Z
Zach Import & Marketing Ltd.
Haprat 3 Yavne
Tel: +972-8-9431316
Fax: +972-8-9431306
E-mail: yanivhann@yahoo.com
Director: Mr. Ori Hann
Marketing Mangers: Yaniv Hann
Equipment / services offered:
Zach LTD proud to present the new 
line of SECURIT. Line of special 
chalkboards and chalk markers in 
a varies sizes and shapes for the 
HORECA market.

We believe food can be both tasty and 
healthy. We import food mainly under 
our own brand - The Deli – Israeli 
Gourmet, but also under international 
brands. We are concentrated on 
premium and tasty products with 
healthy orientation: no added sugar, 
organic, 100% natural, vegan, and 
gluten free. Our team is highly 
experienced with handling all issues 
related to import approvals, Israeli 
health ministry, private label products, 
handling kosher supervision, labels, 
packaging, and logistics.

The Important Man Ltd. 
Ha'Omanut 12 st, Netanya
Tel: +972-9-8919195 
Fax: +972-9-8919212
E-mail: b2b@theman.co.il
Web site: www.TheMan.co.il
Director: Oren Shani 
Equipment / services offered: 
Koziol Superglas is a design revolution 
for gastronomy and the hotel industry 
and everywhere, where people 
come together to enjoy life. They 
are virtually indestructible with 
ordinary use, insulate four times 
better than glass and dishwasher safe. 
Firms Represented in Israel: Koziol 
Germany.
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1800-40-40-20 www.vegafoods.co.il

תערובת נימוחה של שמנים אורגניים, לפתית, קוקוס ושיאה.
חמאת שקדים אורגנית מוסיפה טעם עשיר

פשוט למרוח וליהנות... בתיאבון!

לאפייה, בישול, השחמת בצל, הקפצת ירקות...
המון אפשרויות, 100% מבוססות צמחים

לעולם טוב יותר לבעלי החיים, לנו, לכדור הארץ.

שלך ובשבילך,
וגה מוצרים טבעוניים

ממרח בטעם חמאה של וגה
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Stybel Ltd.
Odem st, Industrial Park Ad Halom, 
Ashdod.
Tel: +972-8-9551420
Fax: +972-8-9551443
E-mail: info@stybel.co.il
Web site: www.stybel.co.il
Director: Baruch Turgeman
Marketing Mangers: Shlomi Taizi and 
Rafi Amar
Equipment / services offered: 
Firms Represented In Israel:
Stybel Ltd. Flour Mills produce high 
quality range of flour types and 
baking mixtures for industry, as well 
as for the professional market and 
retail marketing. The products are 
distributed in marketing chains under 
the brands Stybel, Dagan, Sugat Angel 
and others.

Suchef Ltd. 
10 Heletz St.,Haifa, Israel
Tel: +972(0)4 8665510
Fax: +972(0)77 4704596
E-mail: info@suchef.com
Web site: www.suchef.co.il
Director: Shlomit Avidan 
Marketing Mangers: Meir Avidan
Equipment / services offered:
Distributes markets and sells Cutlery, 
kitchenware and bakeware products 
to the retail and professional customer, 
represents exclusively leading 
international companies. Exclusive 
supplier of "Bishulim" - the Israeli 
institute of culinary arts
Firms Represented In Israel:
Wusthof Dreizack / Solingen, 
Germany, Yaxell Corporation / Seki, 
Japan, Woll cookware / Germany, 
Triangle Hill / Solingen, Germany, 
Fat Daddio's / USA, Foxrun brands / 
USA, Polder International / USA, Ibili 
Menaje / Spain, Lacor Menaje / Spain

T
TahiNa
Kibbutz Netiv Halamed Hey
Tel: +972-2-9900213
Fax: +972-2-9900215
E-mail:kasumsum2012@gmail.com
Web site: www.facebook.com/thina.raw
Director: Michal Melamed 
Marketing Mangers: Avigail Blayer
Equipment / services offered: 
TahiNa- the joy of rediscovering 
tahini! TahiNa is grinded in its natural 
rhythm, made from whole, pre 
sprouted, raw, Hummera Ethiopian 

Shaba Belgian Waffle Ltd.
Tel: +972-8-8555591 /8-8597771
Fax: +972-50-8971008
E-mail: rutho@shaba.co.il 
Web site: www.shaba.co.il
CEO: Sharone Edri
Marketing Manager: Ruth Oknin
Equipment / services offered:
New improved Belgian waffle bakers 
(round, square, oval) and ice cream 
cones – at no cost. Flavors of mix 
waffle flour: dairy/parve (mehadrin) 
original, apple-cinnamon,banana-
nuts, blueberries, strawberries. 
Recommended by leading chefs!! 
Top quality of import products: oil 
spray, prime mix of: crepes, flavored 
ice coffee, housewear & gadgets, 
paper goods.

Shaked & Slome Ltd. I-mop
40 Gelis St. Petah-Tiqva, Israel
Tel: +972-3-9042331
Fax: +972-3-9042526
E-mail: sales@vac.co.il
Web site: www.vac.co.il
Director: Mr. S. Ferder
Marketing Mangers: Mr. Eli Ferder
Equipment / services offered: 
Professional Cleaning Equipment
Firms Represented In Israel
(Name / Country): FCT / i-mop – 
Netherlands, Numatic, - U.K. Sebo - 
Germany, NSS - USA, Comet - Italy.

Shaniv / Sasatech
Ofakim / Dalton
Tel: +972-4-6987720
Fax: +972-4-6987871
E-mail: hazan@sasatech.co.il
Web site: www.shaniv.com
www.sasatech.com 
Director: Pesach Brent
Marketing Manager: Institutional 
Division - Meni Hazan
Equipment / services offered:
Manufacturing and marketing of 
paper products, cleaning products, 
disinfectants, pesticides and 
maintenance for the institutional, 
home and industrial markets.
Manufacturing and supplying products 
and solutions for transportation and 
garages. Manufacture of toiletries and 
personal care in various packages 
including aerosols. Importing and 
marketing equipment and facilities for 
public toilets. Firms Represented in 
Israel: Rheinol – SWD – Germany
Kreussler – Germany, GruppoCarrara - 
BulkySoft System - Italy.

Director: Machloof Liran 
Marketing Mangers: Shalom Liron
Equipment / services offered:
wide range of refrigirato to all host 
industry. Firms Represented In Israel: 
de rigo Italy, diktas turkey/

S.Meir Food Machinery Ltd.
Hakidma 47 Ashdod Israel
Tel : +972-8-8564585
Fax : +972-8-8533304
E-mail: office@s-meir.co.il
Web site: www.s-meir.co.il
Owners: Meir Oren and Jacob Strul
Equipment / services offered:
import marketing and renovation 
all industrial / commercial kitchen 
equipment, providing service over 
more than 40 years for : catering 
companies, institutional kitchens, 
event Halls, restaurants, cafes, pizza 
shops, pastry shops, etc....

Saba Habib Olive Oil Ltd.
Kibbutz Parod 2011000, Israel
Tel: +972-4-6991888
Fax: +972-4-6849098
E-mail: office@sabahabib.com
Web site: www.sabahabib.com
Director: Mr. Rotem Segev
Equipment / services offered:
Firms Represented In Israel:
Saba Habib LTD is specializing in 
extra virgin olive oil, natural preserved 
olives, tahini and other traditional 
food products from the Galilee. The 
company distributes and sells its 
products with its own logistics and 
sales department, all over Israel and 
to leading supermarket chains and 
costumers.

Seakura
27 Maskit Street, Herzliya Pituach
Tel: +972-9-9510515 
Fax: +972-9-9515344
E-mail: Ben@seakura.net
Web site: www.seakura.net
Director: Ofer Sela – CEO
Marketing Mangers: Avital Arel
Equipment / services offered:
At seakura we grow organic seaweed, 
with unique technology that meets 
high standards while maintaining 
ecological balance. In the growth 
process we maintain the algae 
nutritional values and are the basis for 
our culinary products and nutritional 
supplements.Firms Represented in 
Israel: Ben Ofek Director of Sales 
Israel.
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Popcoland Ltd.
Magshimim 20 Petach Tikva
Tel: +972-54-999-1699
E-mail: popcoland@gmail.com
Web site: www.popcoland.co.il 
Director: Maoz Raam
Equipment / services offered:
Our company produces sweet and 
savory popcorn in Israel for the retail 
and institutional market, under the 
POPCOLAND label and other private 
brands. Under Certification: ISO 
9001:2008, ISO/TS 22002-1:2008, 
HACCP, GMP, Kosher: Badatz Eida 
Haredit Jerusalem,Passover Beit Yosef.

Pri Kaluf 2018 Ltd
Idan hanagav industrial park
Tel: +972-50-2105794
Fax: +972-153-9-7420045
E-mail:roneny15@gmail.com
Web site: www.freshcut.co.il
Director: Ronen Yosef
Equipment / services offered: 
Factory that manufactures fruit fresh 
and vegtbles, ready to eat or ready 
to cook. cut for the different market 
segments tailor maid by needs for 
retail Catering and special events.

Rotal Adhesives &
Chemicals Ltd.
21 Atir Yeda St. 4464316 Kfar Saba, Israel
Tel: +972-9-7667990
Fax: +972-97667991
E-mail: rotal@rotal.com
Web site: www.rotal.com
Director: Meir Tal
V.P Mangers: Yaron Sarig
Equipment / services offered:
Rotal is considered to be one of the 
leading organizations in the Israeli 
market for the supply of Industrial 
adhesives, Electronic adhesives, 
Special lubricants, Metal work 
liquids, Soot reduction additives, 
environmentally friendly cleaning 
products, UV illumination equipment, 
Dispensing equipment, Control and 
Measuring Equipment in the fields 
of heat, pressure, humidity, flow and 
level control.

S
S.l.k Cooling Engineering Ltd.
31 ben tzvi rd tel aviv 68103
Tel: +97236817989
Fax: +97236816990
E-mail:s.l.k@012.net.il 
Web site: www.slk-israel.com

Picpong Ltd.
Tel: +972-3-948-9400
Fax: +972-3-620-5006
E-mail: kuki@picpong.co.il
Web site: www.picpong.biz
Marketing Mangers: kuki saad

P.K.Overseas Pvt. Ltd.
4039/3, Naya Bazar, Lahori Gate, 
Delhi - 110006
Tel: +91-11 - 27203915 /27203916
Fax: +91-11-27203914
E-mail:sureshmanchanda@pkoverseas.com
Web site: www.pkoveseas.com
Director: Prem Manchanda
Marketing Managers: Suresh 
Manchanda
Equipment / services offered: 
P.k.overseas (P) Ltd. From Its Inception 
Has Grown To Become A Leader 
In The Rice Industry, And Has 
Become A Name Synonymous With 
Prime Quality Products, Peerless 
Expertise And Unmatched Customer 
Satisfaction. India Salaam, Mansa 
& Raj Shahi Pure Basmati Rice, 
Nature’s Finest Product Draws Its 
Unique Aroma And Taste From The 
Special Soil & Climate Conditions 
Found Only In The Mountain Ranges 
Called The Himalayas. Processed In 
One Of India’s Most Advanced Rice 
Processing Plants, Pure Basmati Rice 
Is Internationally Acclaimed With 
Millions Of Customers World Wide. 
It Comes In Different Variants: Raw/
White/Milled, Sella/Parboiled Cream, 
Golden Sella/Parboiled Golden, 
Steam, Brown, Basmati Rice. Its 
Available In A Packing Of 1Kg, 5Kg, 
10Kg And 20Kg. Firms Represented In 
Israel: (P.k.overseas Pvt. Ltd / India)

Piensaimnieks
10 Kalna Street, Talsi, Lv-3201, Latvia
Tel: +371 29241725
Fax: +371 63237899
E-mail: talsu.piensaimnieks@apollo.lv
Web site: www.talsupiensaimnieks.lv
Director: Mr. Dainis Norenbergs
Marketing Managers: Mr. Ilgonis 
Kalnmals
Equipment / services offered: 
"Talsu piensaimnieks" was established 
in 1922 in city Talsi and is best known 
for its cheese "Talsu ritulis". Product 
portfolio: milk, kefir, cottage cheese, 
butter, cheese, cream, biological dairy 
products. Firms Represented In Israel: 
(Jsc Talsu Piensaimnieks / Latvia).

P
Packnwood 
Yehuda Halevi 143
Tel: +972-747016885
Fax: +972-747013586
E-mail: contact@packnwood.co.il
Web site: www.packnwood.co.il

Pag-Hom Aviv Ltd.
Tel-Adashim
Tel: +972-73-7293333
Fax: +972-4-8141555
E-mail: sales@pha.co.il 
Web site: www.pha.co.il 
Director: Eliya Balila
Equipment / services offered:
Pag-Hom is providing high end 
climate solutions for the hosting 
industry. Among the company unique 
products there are outdoor coolers, 
powerful heaters and unique modular 
windscreen from Europe.
Firms Represented In Israel:
(Name / Country): Tansun - England, 
Star Progetti – Italy, Burda – Germany, 
Power Breezer - USA.

P.a.y. Ftost Ltd.
Hatochen 2 Caesarea
Tel: +972-4-6327777
Fax: +972-4-6327797
E-mail: pai@inter.net.il
Director: Haim Plevinsky
Marketing: Yossi Sbaro
Equipment / services offered:
P.A.Y. Frost has been operating since 
1990 in the institutional market - 
hospitals, nursing homes, catering 
companies and more. The company's 
products include egg products in 
institutional packaging, vegan food for 
heating and serving, instant porridge, 
non salty soups and starches, and 
more. 

Plastics Pack Sa
Industrial Area of Ioannina - Epirus
Tel: +30 26510 57320
Fax: +30 26510 57322
E-mail: infopack@thraceplastics.gr 
sigal@can4u.co.il
Web site: www.thracegroup.com
Director: Michael Georgostathis /
Sigalit Ittah 
Marketing Manager: Panos Dalkafoukis
Equipment / services offered:
Thrace Group will present through 
its subsidiary, Thrace Pack, its full 
range of PP rigid packaging products 
for the dynamic sectors of food and 
beverages, secondary packaging, 
consumer goods etc. 



Popcoland Ltd.
Magshimim 20 Petach Tikva
Tel: +972-54-999-1699
E-mail: popcoland@gmail.com
Web site: www.popcoland.co.il 
Director: Maoz Raam
Equipment / services offered:
Our company produces sweet and 
savory popcorn in Israel for the retail 
and institutional market, under the 
POPCOLAND label and other private 
brands. Under Certification: ISO 
9001:2008, ISO/TS 22002-1:2008, 
HACCP, GMP, Kosher: Badatz Eida 
Haredit Jerusalem,Passover Beit Yosef.

Pri Kaluf 2018 Ltd
Idan hanagav industrial park
Tel: +972-50-2105794
Fax: +972-153-9-7420045
E-mail:roneny15@gmail.com
Web site: www.freshcut.co.il
Director: Ronen Yosef
Equipment / services offered: 
Factory that manufactures fruit fresh 
and vegtbles, ready to eat or ready 
to cook. cut for the different market 
segments tailor maid by needs for 
retail Catering and special events.

Rotal Adhesives &
Chemicals Ltd.
21 Atir Yeda St. 4464316 Kfar Saba, Israel
Tel: +972-9-7667990
Fax: +972-97667991
E-mail: rotal@rotal.com
Web site: www.rotal.com
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Equipment / services offered:
Rotal is considered to be one of the 
leading organizations in the Israeli 
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of heat, pressure, humidity, flow and 
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S
S.l.k Cooling Engineering Ltd.
31 ben tzvi rd tel aviv 68103
Tel: +97236817989
Fax: +97236816990
E-mail:s.l.k@012.net.il 
Web site: www.slk-israel.com

Picpong Ltd.
Tel: +972-3-948-9400
Fax: +972-3-620-5006
E-mail: kuki@picpong.co.il
Web site: www.picpong.biz
Marketing Mangers: kuki saad
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4039/3, Naya Bazar, Lahori Gate, 
Delhi - 110006
Tel: +91-11 - 27203915 /27203916
Fax: +91-11-27203914
E-mail:sureshmanchanda@pkoverseas.com
Web site: www.pkoveseas.com
Director: Prem Manchanda
Marketing Managers: Suresh 
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Equipment / services offered: 
P.k.overseas (P) Ltd. From Its Inception 
Has Grown To Become A Leader 
In The Rice Industry, And Has 
Become A Name Synonymous With 
Prime Quality Products, Peerless 
Expertise And Unmatched Customer 
Satisfaction. India Salaam, Mansa 
& Raj Shahi Pure Basmati Rice, 
Nature’s Finest Product Draws Its 
Unique Aroma And Taste From The 
Special Soil & Climate Conditions 
Found Only In The Mountain Ranges 
Called The Himalayas. Processed In 
One Of India’s Most Advanced Rice 
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Is Internationally Acclaimed With 
Millions Of Customers World Wide. 
It Comes In Different Variants: Raw/
White/Milled, Sella/Parboiled Cream, 
Golden Sella/Parboiled Golden, 
Steam, Brown, Basmati Rice. Its 
Available In A Packing Of 1Kg, 5Kg, 
10Kg And 20Kg. Firms Represented In 
Israel: (P.k.overseas Pvt. Ltd / India)

Piensaimnieks
10 Kalna Street, Talsi, Lv-3201, Latvia
Tel: +371 29241725
Fax: +371 63237899
E-mail: talsu.piensaimnieks@apollo.lv
Web site: www.talsupiensaimnieks.lv
Director: Mr. Dainis Norenbergs
Marketing Managers: Mr. Ilgonis 
Kalnmals
Equipment / services offered: 
"Talsu piensaimnieks" was established 
in 1922 in city Talsi and is best known 
for its cheese "Talsu ritulis". Product 
portfolio: milk, kefir, cottage cheese, 
butter, cheese, cream, biological dairy 
products. Firms Represented In Israel: 
(Jsc Talsu Piensaimnieks / Latvia).

P
Packnwood 
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Fax: +972-747013586
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Web site: www.packnwood.co.il
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Tel-Adashim
Tel: +972-73-7293333
Fax: +972-4-8141555
E-mail: sales@pha.co.il 
Web site: www.pha.co.il 
Director: Eliya Balila
Equipment / services offered:
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climate solutions for the hosting 
industry. Among the company unique 
products there are outdoor coolers, 
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(Name / Country): Tansun - England, 
Star Progetti – Italy, Burda – Germany, 
Power Breezer - USA.
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O
Ocean Secrets 
P.B. 5511 zip 27154 Kiryat Bialik
Tel: +972-77-4331067
Fax: +972-4-8742873
E-mail: info@ikra.co.il
Web site: www.oceansecrets.co.il
Director: Yankovsky Anatoly
Marketing Mangers: Maxim Titievsky
Equipment / services offered:
Vegan Red & Black Caviar, Truffle, 
Wasabi, Soya, Tobico Caviars. 
Production and distribution. 
Development of new products based 
on molecular cooking technologies. 

Ogen Hazhoer Ltd. 
Hatochen 23 caesarea
Tel: +972-4-6276444
Fax: +972-4-6276999
E-mail: office@ogenh.co.
Web site: https://www.ogenh.co.il
Director: Gabi Ogen
Marketing Mangers: Moran Ogen
Equipment / services offered:
Anchor company Zohar importer 
importers of products for hosting 
from all over the world and markets 
products from quality plants in Israel. 
The company offers its customers a 
variety of cleaning products, paper 
and more. Now, the company 
is introducing green plates, the 
environmentally friendly disposable 
one-stop brand that keeps the world 
green. And clean. The dishes are made 
from natural materials such as sugar 
cane, bamboo, palm tree, wheat and 
more. The variety of green plates can 
suit every occasion and give you a 
sense of luxury.

Oren Yoram Ltd.
Shenhave No.5 Barqan 
Tel: +972-3-5793255
Fax: +972-3-5793254
E-mail: ronen@orenyoram.co.il
Web site: www.orenyoram.com
Equipment / services offered: 
We have been producing state of the 
art packaging solution, from paper 
bags, non-woven and nylon bags.

Nirometal ltd.  
Hamachresha 1 St. Nortern Industrial 
Zone, P.O.B 1057. Ashkelon 78100, 
Israel.
Tel: +972-8-6751292
Fax: +972-8-9155470
E-mail: info@nirometal.com
Web site: www.norometal.com
Managing Director: Moshe Ben Ishay
V.P: Shahar Tzahy
Sales Manager: Ram Eisner
Equipment / services offered:
Nirometal was established in 1965 
importer, exporter manufacturer 
and marketing of Industrial kitchen 
equipment. Nirometal has certification 
of ISO 9001 – 2000. The company 
has a large Engineering Department 
and R&D department. Products – 
Manufacturing of Cooking equipment 
– Tilt Kittle, Tilt Vat electric steam 
and Gas options, cold\hot cabinets, 
gas stoves + grills Manufacturing of 
Self-service Counters - Drop in warm\
cold, displays warm\cold, accessories, 
full counter line Nirometal represents:
CombiSteamer ovens of Rational 
Germany, Dishwashers of Kromo Italy, 
Warring Blenders USD. Dishwashers 
premium of WINTERHALTER 
Germany, Refrigerators of 
TECNODOM Italy, MENUMASTER 
High speed Ovens and Microwave 
Ovens Kitchen equipment 
ANGELOPO Line 700, Line 900, Line 
1100, Vegetable preparation machines 
of ROBOT COUPE France. Pasta 
Cookers, Gridels, Piza Ovens, Fryers 
and more.

N.I. Tank Israel (2002) Ltd
Moshev Hagor, Anarkis 48,
P.O.Box 220, zip- 45870
Tel: +972 3 9071742
Fax: +972 3 9379925
E-mail: office@nitank.co.il 
Web site: www.nitank.co.il
Director: Simchai Tal
Marketing Managers: Nachshon 
Simchai
Equipment / services offered: 
The lading company for rental soaking 
cleaning system and dishwasher's 
in Israel for the professional kitchen, 
Bakery, and met production. The 
company are supply soaking tank with 
fat removing Product this cleans the 
most difficult fat from the equipment. 
This product is 100% Using friendly 
and not make any damage form the 
aluminum equipment. 

unique taste whilst maintaining 
maximum health. 'RUBINFELD' 
believe in making a healthy lifestyle 
accessible to everyone without 
compromising on health and taste. 
'RUBINFELD' unique range of flour 
includes fine spelt flour, rye flour 
and whole wheat flour, providing 
a perfect solution and a healthy 
substitute for white flour in any recipe. 
'RUBINFELD' pastries are made 
from whole wheat and spelt flour 
without margarine and preservatives. 
'RUBINFELD' patented frozen 
products enable you to bake challah 
bread rolls and other products without 
work. The dough comes frozen, ready 
and packed, leaving only to thaw, let 
rise and to bake and you enjoy a fresh 
hot and healthy pastry.

N
Naaman group Ltd.
2 Ha'Amal st. Afek industrial park. 
Rosh Ha’Ayin
Tel: +972-73-2111532
Fax: +972-73-2111550
E-mail: danz@naamanp.co.il
Web site: Naamanp.co.il
Director: David cohen
Matketing mangers: Sharon haramati
Equipment / services offered:
Naaman Professional Channel
We are the leaders in our market, in 
providing professional
and innovative solutions for the big 
kitchens and for the professional 
dining rooms. Among our customers 
are the major hotels, restaurants, 
banquet halls, nursing homes and 
more. Firms represented in Israel: 
Pasabahce – Turkey, Gastroplast – 
Turkey, Gurmeaid – Turkey, Tribeca 
– Turkey, Kutahya – Turkey, Atlantic 
chef- Taiwan.

Neptune Food Products 
Hachsharat Hayishuv 41, Beer Sheva
Tel: +972-8-6286813
Fax: +972-8-6288418
E-mail: info@neptunefoods.co.il
Web site: www.neptunespices.com
Director: Yonathan Gershon
Marketing Mangers: Idan Gershon 
Equipment / services offered:
Spices, seasoning mixes, spreads and 
sauces.
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Marketing Mangers: Ilan Ezra
Equipment / services offered:
Millennium Marketing has over 60 
years of experience and expertise in 
houseware and kitchenware field.
The company develops, imports and 
markets products and provides the 
HORECA market with a variety of 
professional products and leading 
brands. Firms Represented In Israel: 
ARCOSTEEL, Bormioli Roco (Italy), 
RCR (Italy), Cerve (Italy), Gural, 
BONNA (Turkey), Pasabahce (Turkey), 
VILLEROY & BOCH (Germany) 

Minsk Sparkling Wines Factory
Belarus, 220070, Minsk, 50 
Radialnaya Str. 
Tel: +375 (17) 29927 30
Fax: +375 (17) 29927 30
E-mail: export@wines.by
Web site: www.wines.by/contacts
Director: Andrei Baranov
Marketing Managers: Kucheriavaya 
Valeria, Head of Export Department
Equipment / services offered:
Minsk Sparkling Wines Factory 
produces grape sparkling and still 
wines, sparkling wine cocktails.

Misedet hamelech maharaja Ltd.
Avoda st. 32, Asdod.
Tel: +972-8-8522064
Fax: +972-8-8528815
E-mail:b.ashtivkar@gmail.com
Web site: www.maharaja.co.il
Director: David Ashtivkar
Equipment / services offered: Import 
and marketing of spices, pulses, 
snacks and frozen foods from India.

Mizuyumi
Ha Haroreshet 3 Kfar saba
Tel: +972-3-9418020
Fax: +972-3-9418030
E-mail: doron@mizuyumi.co.il
Web site: www.mizuyumi.co.il
Director:Doron Taboh
Marketing Mangers: Rinat Masasa

M.S Rubinfeld 
P.O.Box 30029, Beitar Illit, 90500
Tel: +972-2-5805552
Fax: +972-2-5667123
E-mail: 5805552kr@gmail.com
Website: www.rubinfeld.co.il
Director: C.E.O Rachel Rubinfeld 
C.M.O Esther Rottenberg
Equipment / services offered: 
'RUBINFELD FLOUR' is the leading 
company in Israel in the field of 
healthy baking. Our products combine 

Industrial maintenance technologies. 
Water treatement (green chemicals) 
heavy fuel treatement (VIT) 
Lubrication (Quaker chemicals, Petro 
Canada, Interflon).

Mazon & Makolot ltd.
Ahrov 9 Yavne
Tel: +972-50-5263528
Fax: +972-8-9436298
E-mail:elistavi@gmail.com
Web site:www.makolot.co.il 
Director: Eli Stavi

Milo Refrigeration Ltd.
Ind. Zone Miluot, Oshrat, Israel 25201
Tel: +972-9556050
Fax: +972-9556055
E-mail: milo@milo.co.il
Web site: www.milo.co.il
Director: MARK SAMET
Marketing Mangers: MARK SAMET
Equipment / services offered: 
Firms Represented In Israel: Milo 
Refrigeration Is A Top Company In 
Refrigeration, Industry. The Company 
Specializes In Importing, Marketing 
And Selling, Coolers & Freezers From 
The Best European Manufactories.

Meichaley Zahav Ltd.
Emek Haela St. 250, industrial park 
modi'in P.O.Box 553' Lod 7110601
Tel: +972-1-599-501-501
Fax:+972-1-599-502-502
E-mail: mzahav@mzahav.co.il
Web site: www.mzahav.co.il
Directore: Doron Yechezkel
Equipment / services offered: 
Meichaley Zahav Arizot Ltd. was 
founded in 1988 for the marketing 
and distribution of packaging 
materials. Our motto is, "Packaging 
solutions - that's us! The company has 
been among Israel's market leaders.

Merav-Dascalu Publishing Ltd. 
Magazin Mazon+
11 Ha'avoda st., Rosh Ha'ayin
Tel: +972-3-9007900
Fax: +972-3-9007902
E-mail: eli@merav.co.il
Web site: www.mazon.co.il
Director: Menachem Blonder
Marketing Mangers: Eliyahu Priluk

Millennium Marketing 
37 Shaarit Israel 3rd floor Tel Aviv 
Tel: +972-3-5159100
E-mail: rachel@mil-m.co.il
Web site: www.mil-m.co.il
Director: Shlomo Siegreich
Dani Siegreich

Logical BI
Yoni Netanyahu 6 Or Yehuda
Tel: +972-3-9603277
Fax: +972-3-9664775
E-mail: itamar@logsysy.co.il
Web site: www.logsys.co.il 
Director:Shlomo Hershkop
Marketing Mangers: Itamar Ozan

M
Manamim Food Industries ltd.
26 Haamelim St. Haifa, Israel
Tel: +972-4-8412889
Fax: +972-4-8724910
E-mail: manamim@netvision.net.il
Web site: www.manamim.com 
Director: LIORA BIRNHACK MARKUS
Marketing Mangers:TOM MARCUS
Equipment / services offered: 
Producers of wafers,coated wafers,no 
sugar added wafers,wafer rolls,ice 
cream cones.

Marap
23 Hayetsira St. Kiryat Aria, Petach-Tikva
Tel: +972-3-7788621
E-mail: wbb@bezeqint.net
Web site: www.marap.co.il
Director: Alon Grossman
Marketing Mangers: Baruch Weiss
Equipment / services offered: 
The range of filtration products 
for coffee machines and Bakery 
equipment. Each Purity&Finest 
filtration systems comprises perfectly 
matched filter components suitable for 
a variety of tasks.
• Decarbonizing filters reduce 
carbonate hardness for reliable 
machine protection as well as offering 
the optimum mineral composition 
for the respective application – with 
bypass options up to 70%.
• Pure activated carbon filters remove 
unwanted taste and aroma elements 
as well as retaining particles for the 
best results.
• A unique flow control as well as the 
innovative IntelliBypass® technology 
lead to constant water quality over the 
entire life of the filter.

Market Efficiency Products Ltd. 
P.O.Box 1283 Ramat-Gan israel 52113
Tel: +972-39073555
Fax: +972-39071713
E-mail:eli@markit.co.il
Web site: www.markit.co.il
Director: Eli Pfeifel
Marketing Mangers: Yosi Haronian
Equipment / services offered:04-6327777 'רח' הטוחן 2, פארק התעשייה, קיסריה  טל

פ.א.י פרוסט משווקת ומפיצה מגוון מוצרים איכותיים 
וחדשניים הנותנים מענה לצרכי המטבח המוסדי.

פ.א.י פרוסט פועלת משנת 1990 בשוק המוסדי-
בתי חולים, בתי אבות, חברות קייטרינג ומוסדות שונים.

פ.א.י פרוסט דוגלת בשמירה על איכות וחדשנות
 ובין מוצריה למטבח המוסדי ניתן למצוא את המוצרים:

ביצי הכפר- מוצרי ביצים 
באריזה מוסדית 

ביצים מעורבות באריזה אספטית, 
חלבוני ביצה באריזה אספטית, 
חלמוני ביצה באריזה אספטית, 

ביצים קשות קלופות
 ולא קלופות ארוזות בדלי.
 מתאים להכנת חביתות, 
פשטידות, קינוחים ועוד...

קיטים מובנים 
להכנת מגוון מאכלים
תערובת תבלינים איכותיים 
וחומרי קשירה עם שליטה 

בכמויות המלח והסוכר. 
מתאים לקציצות, רטבים, 
מרינדות תבשילים ועוד..

כשר פרווה בהשגחת הבד"צ.

דייסות אינסטנט 
להכנה בשבת

אורז נמס, סולת נמסה, 
שיבולת שועל נמסה, 

להכנת דייסות אינסטנט.

Peas of  Bean מוצרי
מזון בריאות אורגני, טבעוני, נטול 

גלוטן ובעל ערכים תזונתיים גבוהים.
מוצרי החברה מכילים אחוזי שומן 
ומלח נמוכים, נטולים חומרי טעם 

וריח ושאר חומרים מלאכותיים.

מוצרי שפעמן
מוצרים מסויה טבעית שאינה 

מהונדסת גנטית, מוכנים 
לאכילה עם וללא תיבול.

 ללא גלוטן, ללא איזופלבונים 
ופיטואסארוגנים.

כשר פרווה בהשגחת הבד"צ.

ארוחות מוכנות
 ללא גלוטן

  מאפים ללא גלוטן
ארוחות צהריים בשריות 

וצמחוניות ללא גלוטן.
לחם וסוגי לחמניות ללא גלוטן

לחמם ולהגיש! 

אבקת מרק מרוכזת בטעם עוף
שקית אחת 200 גרם בלבד מתאימה  להכנת 100 ליטר מרק!

  ללא מלח ודלת נתרן, עם או בלי מונוסודיום גלוטמט, 
לקבלת מרק טעים, 

עם שליטה בכמות המלח המוסף. 
כשר פרווה בהשגחת הבד"צ.



Marketing Mangers: Ilan Ezra
Equipment / services offered:
Millennium Marketing has over 60 
years of experience and expertise in 
houseware and kitchenware field.
The company develops, imports and 
markets products and provides the 
HORECA market with a variety of 
professional products and leading 
brands. Firms Represented In Israel: 
ARCOSTEEL, Bormioli Roco (Italy), 
RCR (Italy), Cerve (Italy), Gural, 
BONNA (Turkey), Pasabahce (Turkey), 
VILLEROY & BOCH (Germany) 

Minsk Sparkling Wines Factory
Belarus, 220070, Minsk, 50 
Radialnaya Str. 
Tel: +375 (17) 29927 30
Fax: +375 (17) 29927 30
E-mail: export@wines.by
Web site: www.wines.by/contacts
Director: Andrei Baranov
Marketing Managers: Kucheriavaya 
Valeria, Head of Export Department
Equipment / services offered:
Minsk Sparkling Wines Factory 
produces grape sparkling and still 
wines, sparkling wine cocktails.

Misedet hamelech maharaja Ltd.
Avoda st. 32, Asdod.
Tel: +972-8-8522064
Fax: +972-8-8528815
E-mail:b.ashtivkar@gmail.com
Web site: www.maharaja.co.il
Director: David Ashtivkar
Equipment / services offered: Import 
and marketing of spices, pulses, 
snacks and frozen foods from India.

Mizuyumi
Ha Haroreshet 3 Kfar saba
Tel: +972-3-9418020
Fax: +972-3-9418030
E-mail: doron@mizuyumi.co.il
Web site: www.mizuyumi.co.il
Director:Doron Taboh
Marketing Mangers: Rinat Masasa

M.S Rubinfeld 
P.O.Box 30029, Beitar Illit, 90500
Tel: +972-2-5805552
Fax: +972-2-5667123
E-mail: 5805552kr@gmail.com
Website: www.rubinfeld.co.il
Director: C.E.O Rachel Rubinfeld 
C.M.O Esther Rottenberg
Equipment / services offered: 
'RUBINFELD FLOUR' is the leading 
company in Israel in the field of 
healthy baking. Our products combine 

Industrial maintenance technologies. 
Water treatement (green chemicals) 
heavy fuel treatement (VIT) 
Lubrication (Quaker chemicals, Petro 
Canada, Interflon).

Mazon & Makolot ltd.
Ahrov 9 Yavne
Tel: +972-50-5263528
Fax: +972-8-9436298
E-mail:elistavi@gmail.com
Web site:www.makolot.co.il 
Director: Eli Stavi

Milo Refrigeration Ltd.
Ind. Zone Miluot, Oshrat, Israel 25201
Tel: +972-9556050
Fax: +972-9556055
E-mail: milo@milo.co.il
Web site: www.milo.co.il
Director: MARK SAMET
Marketing Mangers: MARK SAMET
Equipment / services offered: 
Firms Represented In Israel: Milo 
Refrigeration Is A Top Company In 
Refrigeration, Industry. The Company 
Specializes In Importing, Marketing 
And Selling, Coolers & Freezers From 
The Best European Manufactories.

Meichaley Zahav Ltd.
Emek Haela St. 250, industrial park 
modi'in P.O.Box 553' Lod 7110601
Tel: +972-1-599-501-501
Fax:+972-1-599-502-502
E-mail: mzahav@mzahav.co.il
Web site: www.mzahav.co.il
Directore: Doron Yechezkel
Equipment / services offered: 
Meichaley Zahav Arizot Ltd. was 
founded in 1988 for the marketing 
and distribution of packaging 
materials. Our motto is, "Packaging 
solutions - that's us! The company has 
been among Israel's market leaders.

Merav-Dascalu Publishing Ltd. 
Magazin Mazon+
11 Ha'avoda st., Rosh Ha'ayin
Tel: +972-3-9007900
Fax: +972-3-9007902
E-mail: eli@merav.co.il
Web site: www.mazon.co.il
Director: Menachem Blonder
Marketing Mangers: Eliyahu Priluk

Millennium Marketing 
37 Shaarit Israel 3rd floor Tel Aviv 
Tel: +972-3-5159100
E-mail: rachel@mil-m.co.il
Web site: www.mil-m.co.il
Director: Shlomo Siegreich
Dani Siegreich

Logical BI
Yoni Netanyahu 6 Or Yehuda
Tel: +972-3-9603277
Fax: +972-3-9664775
E-mail: itamar@logsysy.co.il
Web site: www.logsys.co.il 
Director:Shlomo Hershkop
Marketing Mangers: Itamar Ozan

M
Manamim Food Industries ltd.
26 Haamelim St. Haifa, Israel
Tel: +972-4-8412889
Fax: +972-4-8724910
E-mail: manamim@netvision.net.il
Web site: www.manamim.com 
Director: LIORA BIRNHACK MARKUS
Marketing Mangers:TOM MARCUS
Equipment / services offered: 
Producers of wafers,coated wafers,no 
sugar added wafers,wafer rolls,ice 
cream cones.

Marap
23 Hayetsira St. Kiryat Aria, Petach-Tikva
Tel: +972-3-7788621
E-mail: wbb@bezeqint.net
Web site: www.marap.co.il
Director: Alon Grossman
Marketing Mangers: Baruch Weiss
Equipment / services offered: 
The range of filtration products 
for coffee machines and Bakery 
equipment. Each Purity&Finest 
filtration systems comprises perfectly 
matched filter components suitable for 
a variety of tasks.
• Decarbonizing filters reduce 
carbonate hardness for reliable 
machine protection as well as offering 
the optimum mineral composition 
for the respective application – with 
bypass options up to 70%.
• Pure activated carbon filters remove 
unwanted taste and aroma elements 
as well as retaining particles for the 
best results.
• A unique flow control as well as the 
innovative IntelliBypass® technology 
lead to constant water quality over the 
entire life of the filter.

Market Efficiency Products Ltd. 
P.O.Box 1283 Ramat-Gan israel 52113
Tel: +972-39073555
Fax: +972-39071713
E-mail:eli@markit.co.il
Web site: www.markit.co.il
Director: Eli Pfeifel
Marketing Mangers: Yosi Haronian
Equipment / services offered:04-6327777 'רח' הטוחן 2, פארק התעשייה, קיסריה  טל

פ.א.י פרוסט משווקת ומפיצה מגוון מוצרים איכותיים 
וחדשניים הנותנים מענה לצרכי המטבח המוסדי.

פ.א.י פרוסט פועלת משנת 1990 בשוק המוסדי-
בתי חולים, בתי אבות, חברות קייטרינג ומוסדות שונים.

פ.א.י פרוסט דוגלת בשמירה על איכות וחדשנות
 ובין מוצריה למטבח המוסדי ניתן למצוא את המוצרים:

ביצי הכפר- מוצרי ביצים 
באריזה מוסדית 

ביצים מעורבות באריזה אספטית, 
חלבוני ביצה באריזה אספטית, 
חלמוני ביצה באריזה אספטית, 

ביצים קשות קלופות
 ולא קלופות ארוזות בדלי.
 מתאים להכנת חביתות, 
פשטידות, קינוחים ועוד...

קיטים מובנים 
להכנת מגוון מאכלים
תערובת תבלינים איכותיים 
וחומרי קשירה עם שליטה 

בכמויות המלח והסוכר. 
מתאים לקציצות, רטבים, 
מרינדות תבשילים ועוד..

כשר פרווה בהשגחת הבד"צ.
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מוצרים מסויה טבעית שאינה 

מהונדסת גנטית, מוכנים 
לאכילה עם וללא תיבול.

 ללא גלוטן, ללא איזופלבונים 
ופיטואסארוגנים.

כשר פרווה בהשגחת הבד"צ.

ארוחות מוכנות
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  מאפים ללא גלוטן
ארוחות צהריים בשריות 

וצמחוניות ללא גלוטן.
לחם וסוגי לחמניות ללא גלוטן

לחמם ולהגיש! 

אבקת מרק מרוכזת בטעם עוף
שקית אחת 200 גרם בלבד מתאימה  להכנת 100 ליטר מרק!

  ללא מלח ודלת נתרן, עם או בלי מונוסודיום גלוטמט, 
לקבלת מרק טעים, 

עם שליטה בכמות המלח המוסף. 
כשר פרווה בהשגחת הבד"צ.



coffee suppliers for Retail, HO.RE.CA. 
and O.C.S markets. Firms Represented 
In Israel: illy, unic

Latvian Dairy Committee
Republikas squere 2, LV- 1010, Riga, 
Latvia
Tel: +371 29245886
Fax: +371 67805928
E-mail: info@piensaimniekusavieniba.lv
Web site: piensaimniekusavieniba.lv
Chairman of the Board: Janis Solks
Project Manager: Krista Garkalne
Equipment / services offered: 
Latvian Dairy Committee is a 
cooperative society that protect the 
interests of milk manufacturers and 
consists of 10 members, who together 
manufacture about 80% of industrially 
produced milk in Latvia.

Lekhim
23 Shota Rustaveli, 01033, Kyiv, 
Ukraine
Tel: +38 044 521-92-40
Fax: +38 044 246-63-07
E-mail: korolova@lekhim.ua
Web site: lekhim.ua
Director: Tatyana Pechaeva
Marketing Managers: Sergii 
Chereshnyuk, Olena Korolova
Equipment / services offered: premium 
mineral water Enjoy.

lilach holdings
Ben Zion Galis 61, Sgula, Petach Tikva
Tel: +972-1700-501214
Fax: +972-3-6332441
E-mail: lach@lilacholdings.co.il
Director: arik yaniv
Equipment / services offered: 
Lilach Holdings N.I 2010 Ltd. Is 
a leading company in its field, 
specializing in manpower recruitment 
for commercial kitchens in 
restauranteering, hotels, and factories 
countrywide. Lilach Holdings offers 
its clients first-rate professional 
services and real-time comprehensive 
solutions while taking care to uphold 
professional excellence, thoroughness, 
high-performance quality, safety, and 
full availability.
becoming focused on manpower 
recruitment for institutional kitchens, 
restaurants, hotels, and factories.

Web site: www.zefir.by/en
Director: Anyukhovskiy Sergey
Marketing Managers: Sysoi Aksana, 
Head of marketing department
Equipment / services offered:
Krasny pischevik is a modern 
confectionery which is producing 
such products as: zephyr, marmalade, 
dragee, toffy, halva, brittles. 
Confectioneries of the enterprise are 
well-known in Russia, Israel, the CIS, 
Europe and Americ.

Krinitsa 
220070 Belarus, Minsk, Radialnaya 
St. 52
Tel: +375-(17)-299-22-22
Fax: +375-(17)-299-22-11
E-mail: krinitsa_export@mail.ru, 
marketing@krinitsa.by
Web site:krinitsa.by/en/about/contacts 
Director: Aleksandr Kizhuk
Marketing Managers: Yanushkevich 
Daria, Specialist of Marketing 
Department
Equipment / services offered: 
Beer, jelly, kissel, cacao, non-
alcoholic drinks, water.

Kzb Professional Kitchen 
Equipment
Hamesila 17, Nesher
Tel: +972-4-8424499
Fax: +972-4-8424299
E-mail: Kitchens2@kzb.co.il
Web site: www.kzb-kitchens.co.il
Director: Eitan Ben Natan
Marketing Mangers: Alon Ben Natan
Equipment / services offered: 
Import and distribution of professional 
kitchen equipment: Refrigeration, food 
processing, cooking, combisteamer 
ovens, dishwashing, self service 
systems etc. Firms Represented In 
Israel: MBM (Italy), BONNET (France), 
WEXIODISK (Sweden), KROMO 
(Italy), AFINOX (Italy), COLDLINE 
(Italy), SAMMIC (Spain), GETINGE 
(Sweden), RIEBER (Germany)

L
Landwer Coffee Ltd. 
6 Hayuval st, Holon
Tel: +972-5501389
Fax: +972-5563015 
E-mail: info@landwer.co.il
Web site: www.landwer.co.il
Director: Ori Federman
Equipment / services offered: 
Landwer Coffee is one of the leading 

Kilickesmez Gida San Ve Tic 
Ltd. Sti
Istasyon Mah Taskopru Cad No:105 
Gaziantep / Turkey
Tel: +90 342 5130790
Fax: +90 342 5130047
E-mail: info@kilickesmez.com.tr
Web site: www.killickesmez.com.tr
Director: Ibrahim Halil KILIÇKESMEZ
Equipment / services offered: 
Nuts, Pistachio.

Kirur Nissim 
Hasdna 12 holon 
Tel: +972-3-6816866
Fax: +972-3-6816833
E-mail: kirurnisim@gmail.com
Web site: www.kirurnisim.co.il
Director: Nissim
Marketing Managers: Lior 

Kitchen-Line
6 Ravnitzki St., Segula Industrial Zone, 
Petach-Tikva, Zip Code 49277, Israel. 
Tel: +972-3-913-3030
Fax: +972-3-913-2323
E-mail: info@kitchen-line.com
Web site: www.kitchen-line.co.il
Director: Mr. Ori Lavie
Marketing Mangers: Ido Burtman
Equipment / services offered: 
Kitchen-Line is one of the leading 
companies in Israel manufacturer, 
import & marketing heavy duty 
kitchen equipment. Our customers are 
Hotels, industrial kitchens, restaurants, 
food chains, coffee shops & more. 
 Our offices locate in Petach-Tikva 
(10 Min from Tel-Aviv) include show 
room, warehouse & after sale service. 
Our After sale service include 1 
Technical manager, 1 Operation 
Manager & 8 technicians. 
Firms Represented In Israel: 
Hoshizaki / Japan, Blendtec / USA
Lainox / Italy, Turbochef / USA
MicroMaster / USA, Garland / USA
Belleco / USA, Hallde / Sweden 
Redco / USA, DoughXpress / USA
Anliker / Swiss, Garland Induction 
cookers / Swiss, Sammic / Spain
Modular / Italy, Krampouz / France
Dynamic Mixers / France, Bras / Italy
Celme / Italy, Velma / Italy
Fiamma / Portugal, EGS / Turkey

Krasny Pischevik
Belarus, 213805, Bobruisk, 145 
Bakharova St.
Tel: +375-(225)-48-28-36
Fax: +375-(225)-48-28-36
E-mail: market@zefir.by 
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JSC "Tukuma Piens" has 100 years 
experience in fresh dairy product 
manufacturing. To develop export 
market we are looking for new 
partners among retailers, importers, 
whole-sale businesses, including 
Private Label.

Julius Engineering Ltd.
Hamyasdim 41, Even Yehuda
Tel: +972-9-8919404
Fax: +972-9-8919408
E-mail: info@julius.co.il 
Web site: www.julius.co.il 
Director: Igal Zonenshine
Marketing Mangers: Roee Zonshine
Equipment / services offered:
Julius engineering Ltd. produces, 
markets and sells Shelving Systems, 
Dunnage Racks and Serving Carts 
for professional users in various 
industries. 

K
Kantorfood-Food Business 
Consulting 
Derech Hatechnion o Nesher
Tel:972-547860859
Fax:972-777860867
E - mail: olivespickles@windowslive.
com
Web site: 
Director: Gabriel Kantor
Marketing Mangers:
Equipment / services offered:
Import Services and consulting 
services in the food industry, locating 
suppliers, manufacturers and products 
according to customer demand 
We cover everything from the time 
of order to the products to your 
warehouse and you are not required 
to invest time and money in finding 
the right product for you.

karawan tahini and halva ltd. 
H'azerm 1, kadima Tsurn industerial, Israel
Tel: +972-54-9981332
Fax: +972-9-9519832
E-mail: mika@ktm1921.com
Director: Ala Samih Tamam 
Marketing Mangers: Mika-Madlena 
Efrayim
Equipment / services offered:
Tahini manufactures and marketings in 
Israel and abroad.

EPP Insulated boxes, Thermoports, 
Cool Ice boxes, Portable refrigerators 
/ freezers for cars 11-915 Litter, ATP 
&HACCP standards, Insulated food 
containers, carbon heathers.
Firmes represented in Israel :
Dometic Sweeden, Dometic 
Germany, Dometic Luxemburg, 
Waeco Germany, EuroEngel Italy, 
Wemo Swisse, Avatherm Turkey, Barth 
germany, TKT germany, T.B.D germany

J
J&E Berman Ltd.
24 Beit Hadfus street, Giva Shaul, 
Jerusalem
Tel: +972-2-6522241
Fax: +972-2-6529486
E-mail: mail@berman.co.il 
Web site: www.berman.co.il 
Director: Yahli Atir
Marketing Mangers: Natan Meirovich
Equipment / services offered: 
Berman's Bakery, founded in 1875 in 
Jerusalem, is one of the leading and 
largest bakeries in Israel. Berman's 
incorporates traditions of baking 
with maintaining quality, offering 
a rich variety of breads and a large 
assortment of cakes and cookies.

JSC Rigas Piena Kombinats
Bauskas street 180, Riga, LV-1082, Latvia
Tel: +371 67 066 888
Fax: +371 67 860 037
E-mail: foodunion@foodunion.com
Web site: www.foodunion.com
Chairman of the Board:  
Normunds Staevics
Export Director: Varvara Krivkina
Equipment / services offered:
FOOD UNION group is a leading 
multinational dairy company that 
includes biggest milk processing 
and ice cream producing factories in 
Baltics. Products: ice cream, butter, 
cream and processed cheeses, sweet 
curd snacks.

JSC Tukuma Piens
Jelgavas Street 7, Tukums, Tukuma 
Region, Latvia, LV-3101
Tel: +371 63122222; +371 29109900
Fax: +371 63181011
E-mail: tukumapiens@baltais.lv
Web site: baltais.lv/en
Director: Mr. Ints Poskus
Marketing Managers: Mr. Armands 
Artihovics
Equipment / services offered:

Equipment / services offered:Israeliot 
Flour Mills produces flour for over 70 
years. The company sells its different 
products to bakeries, a verity of food 
producers and supermarket chains. 

Israeli Chambers of Commerce
84 Hahashmonaim St.
Tel: +972- 5631028
Fax: +972- 5623274
E-mail: naamat@chamber.org.il
Web site: www. chamber.org.il 
Director: Lawyer, Uriel Lynn Deputy 
Managing Director for Marketing and 
Business Development: Eyal kabir 
Equipment / services offered:
The Federation of Israeli Chambers 
of Commerce is the largest business 
organization in Israel. It struggles to 
promote the interests of the business 
sector as well your own interests and 
aims. The FICC offers a huge database 
through which you, as a member, can 
develop and promote your business 
thereby saving money, time and 
bureaucracy. Our extensive services 
includes, among others, business 
opportunities in Israel and aborad, 
international exhibitions, tenders, 
courses and seminars, legal and 
economic counselling and business 
clubs.

Italiana Ltd.
Juozapaviciaus pr. 82, LT-45214, 
Kaunas, Lithuania
Tel: +370 37 400206
Fax: +370 37 342508
E-mail: export@italianalt.lt
Web site: www.italianalt.lt
Director: Sigitas Zaikauskas
Marketing Managers: Arturas 
Merkevicius
Equipment / services offered:
Producer of alcohol beverages: 
sparkling wine, cider, brandy, 
vermouth, bitter, cocktails. 
Firms Represented In Israel: Italiana 
LT/Lithuania

I.Gruengrass Marketing (1994) Ltd
55 Haneveim St. Industrial Area 
Ramat Hasharon 47279
Tel: +972-3-5782613
Fax: +972-3-5782614
E-mail: wm_grmar@netvision.net.il
Web site: www.I-Gruengrass.co.il
Director: Rivka Weber
Marketing Manager: Moshe Weber
Equipment / services offered:
For catering services, Kitchens, Hotels, 
Food Manufacturers and distributors:



JSC "Tukuma Piens" has 100 years 
experience in fresh dairy product 
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whole-sale businesses, including 
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Hamyasdim 41, Even Yehuda
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Fax: +972-9-8919408
E-mail: info@julius.co.il 
Web site: www.julius.co.il 
Director: Igal Zonenshine
Marketing Mangers: Roee Zonshine
Equipment / services offered:
Julius engineering Ltd. produces, 
markets and sells Shelving Systems, 
Dunnage Racks and Serving Carts 
for professional users in various 
industries. 

K
Kantorfood-Food Business 
Consulting 
Derech Hatechnion o Nesher
Tel:972-547860859
Fax:972-777860867
E - mail: olivespickles@windowslive.
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Web site: 
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Herman Systems Ltd.
Habanay 29st 
Tel: +972-72-2121340
Fax: +972-3-7505354
E-mail: office@herman-systems.co.il
Web site: www.herman-systems.co.il
Director: Rami Herman
Marketing Mangers: Gillad Herman
Equipment / services offered: 
We manufacture, sell and provide 
professional equipment and dispensers 
for the institutional kitchen, with
 an emphasis on drinking equipment 
and advanced systems for managing 
and filtering oil for frying.
Firms Represented in Israel: VITO AG 
Germany, BEVCO S.R.L Italy.

Interbev
207 Rue de Bercy – 75012 PARIS
Tel: +0033144874460
E-mail: tastethebestisrael@gmail.com
Web site: www.tastethebest.co.il
Director: Marc Pages
Marketing Managers: Claudine Allain
Equipment / services offered:
Taste the Best, European Beef and 
Veal, is a guarantee for quality meat, 
produced with exemplary traceability.
Firms Represented in Israel: 1948 
communication agency.

Intrade G.G ltd.
Address: Atir yeda 21 st. Kfar-Saba
Tel: +972-9-7667720
E-mail: limor@intrade.co.il
Web: www.intrade.co.il 
CEO: Gabriel Glattstein 
Marketing: Patrick Skelli
Equipment / services offered:
1. Coffee roastery, the most advanced 
of its kind in Israel, leading coffee 
brands & Privet labels
2. MOTO - the freshest and highest 
quality coffee brand in Israel
3. Automatic coffee machines serving 
high quality coffee
4. Compatible capsules
Firm’s rep:
1. Astoria Italy – Think espresso 
2. Thermoplan - Swiss quality coffee 
equipment.

 I
 

Israeliot Flour Mills 
Rabenu Hananel 20, Tel Aviv
Tel: +972-36821845
Fax: +972-35184628
E-mail: yocheved@israeliot.co.il
Web site: Tachanot.com
Director: Kobi Polturak

Gps For Business
Kehilat Saloniki Street 9 Tel Aviv
Tel: +972-1-700-700-379
TEL: +972-52-838-3828
E-mail: info@gpsbusiness.co.il
Web site: gpsbusiness.co.il
Director:udi birkan
Co -Director:yifat Bodenhimer
Equipment / services offered: 
GPS for Business aims to help 
companies in everything related 
to the management side of the 
business, professionalism, the 
actual implementation of their 
business processes and the creation 
of a strategic path to growth and 
prosperity.

H
H.I. Dabush Instruments Ltd. 
Tel: +972-3-6912175
Fax: +972-3-6919099
E-mail: office@dabush.co.il
Director: HANAN DABUSH
Equipment / services offered:
Potis is the best world's best quality 
manufacturer of gas ang electric oven. 
The production process from start to 
finish is carried out solely in Germany.
These Shawarma oven possess the 
European and American standards 
association stamp, as well as the 
standard Institute of Israel's approval.

Have a Peachy Day! 
Anthemia, Imathia, P.O.Box 5, Greece
Tel: +30 23320 43237
E-mail: delcof@delcof.gr
Web site: www.haveapeachyday.eu
President: Konstantinos Apostolou
The products we present are European 
canned peaches.

Havrakot
113 Moriah Street, Nirit
Tel: +972-3-9382452
Fax: +972-3-9382452
E-mail: howard@freidus.com
Web site: www.havrakot.com
Director: Howard Freidus
Marketing Mangers: Howard Freidus
Equipment / services offered:
Importer of unique appliances and 
equipment for the industrial and 
domestic kitchen Firms Represented 
In Israel: Flaem Nuova, Italy; 
Hyppocampus, Italy; Jelco Enterprises, 
Taiwan.

Global Food ltd.
149 Uziel street Ramat Gan
Tel: +972-54-920-2012
E-mail:globalfood@bezeqint.net
Web site: www.globalfood.co.il 
Director:Ofer Kichler
Marketing Mangers: Shahar Kichler Cohen
Equipment / services offered: 
lmporting & Marketing premium 
condiments, sauces and snacks from 
the USA. Represnting, importing & 
marketing some of the biggest Super 
Brands in the USA for over 30 years.
Firms Represented In Israel: Kens 
Steak House, French's, Keebler, Wan 
Ja shan, American Garden, Woeber's.

Grand Food Processing 
(Thailand) Co.,Ltd.
33/3 M.6 Klongnamkhem Sub-district 
Leamsing District Chanthaburi 
Thailand 22190
Tel: +87-704-9840
E-mail: lilyfresh123@gmail.com
Web site:www.lily-fresh.com 
Director: Mr.Thiti Akeboonyuen
Marketing Managers: Ms.Sutharinee 
Akeboonyuen
Equipment / services offered: 
Lily fresh is not from concentrate. 
It is 100% squeezed from real fresh 
fruits.No preservatives, no artificial 
colour nor flavor added. It is also a 
new combination of tropical fruits is 
uniquely delicious taste.

Grands Moulins D'israel Ltd.
Tel: +972-4-8672137
Fax: +972-4-8677419
E-mail: chef@hagdolot.co.il
Web site: hagdolot.co.il
Director: Menahem Grayevsky
Marketing Mangers: Boukris Hila
Equipment / services offered: 
The GRANDS MOULIN D'ISRAEL 
LTD. Is one of the leading flourmills 
in Israel since 1921. Providing to our 
clients all types of flour and semolina.

Green Goods Ltd
3 Bazel St. Kiryat Arye Petach Tiqva 
49002 P.O.Box 10257
Tel: +972-3-9236263
Fax: +972-3-9236264
E-mail: info@greengoods.co.il
www.greengoods.co.il
Director- Ronen Riclis
Marketing Manager- Miri Ben Simon.
Imports of perishable serving dishes 
made of bamboo, palm, sugarcane, 
starch, corn and Paper.
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whisky, vinegars and juices. Company 
exports products to more than 25 
countries around the world.

G.Briner Ltd.
6 Ravnizki, Industrial area Sgula, 
Petach Tikva
Tel: +972-3-5602991
Fax: +972-3-5601291
E-mail: gbriner@bezeqint.net
Web site: www.brinerltd.com
Director: Avner Briner
Marketing Maneger: Israel Miles
Service Offered: Import and marketing 
of advanced marking and printing 
solutions, both manually and for 
production lines, for industrial 
purposes. Firms represented in Israel:
REINER, Germany, HSA Systems, 
Denmark, ANSER, Taiwan 

G.M Ta'am Ha'arets Ltd.
Harav Shalom Jarufi 8 Rishon Leziyon
Tel: +972-3-6357416
Fax: +972-3-5350401
E-mail: gadigm5@gmail.com
Web site: www.teamim-oil.co.il
CEO: Gadi Moyal
Marketing manager: Avigaile Moyal
Description: Manufacturer & 
Distributer Company of Gourmet 
food. High quality raw materials 
combined with wellness life style 
come together in fine food products. 
Unique Vegetable oils, natural 
vinegars, gourmet spreads. Honey, oils 
spray etc.

Global Agro Corporation Pvt. Ltd.
Gac House, Plot No. 7,Central 
Market, West Avenue Road, West 
Punjabi Bagh, New Delhi-110026
Tel: +91-11-47016155
E-mail: randheer@globalagrocorp.com
Web site: www.globalagrocorp.com
Director: Mr. Manish Goel
Marketing Managers: Randheer Kumar
Equipment / services offered: 
We are taking this liberty to introduce 
ourselves an ISO 22000:2005 and 
HACCP Certified Company and one 
of the leading Government of India 
Recognised “EXPORT HOUSE” having 
Two Rice Manufacturing Plants is a 
professionally managed business entity 
engaged in Exporting and Supplying of 
all kinds of Agro Products. We provide 
finest qualities of various Agro Products 
like BASMATI RICE, NON BASMATI 
RICE, CHICKPEAS, Groundnuts, 
Spices, Sorghum, Millet, Soya Bean 
Meal, Rapeseed Meal, Sesame Seed, 
turmeric etc. 

variety of coffee drinks at the highest 
quality and the best efficiency and 
productivity. 
Firms Represented In Israel: Brimag
(Name / Country): Switzerland 

F
FAKIR – The best Anti-Bird 
Spikes in the world
Kfar Saba
Tel: +972-52-2766157
Fax: +972-3-7668966
E-mail: yosi.fomoya.com 
Web site: (in construction) FOMOYA.
COM
Director: Joseph Finkelstein
Marketing Mangers: Joseph Finkelstein
Equipment / services offered:
Manufacturing & marketing of the 
most effective & advanced Anti-bird 
spikes in the world. Excellent solution 
for roof & balcony ledges, A/C units & 
window sills.
Firms Represented In Israel: Israeli 
manufacturer.

Ferrois Ltd.
18 Hamelach St. Rosh Haayin Israel
Tel: +972-3-7176816
Fax: +972-3-9030659
E-mail: office@ferrois.com
Web site: www.ferrois.com
Director: Ramati Yizak
Marketing Mangers: levi Almog

Foody
2 Raul Wallenberg St. 
Tel: +972-3-7684333
E-mail: info@foody.co.il
Web site: Foody.co.il
Director: Miki Zimet
Marketing Mangers:

G
Gas Familia, S.r.o. 
Presovska 8, 06401 Stara Lubovna, 
Slovakia
Tel: +421 90 58 27 134
Fax: +421 527 147 217
E-mail: vfomichov@gas-familia.sk
Web site: www.gasfamilia.com
Director: Mr. Stefan Zima
Marketing Managers:Mr.
Equipment / services offered: 
«GAS Familia Ltd. » is a modern and 
rapidly growing Slovakian company 
focused on production and bottling 
high-quality alcoholic beverages, 

Equip Hotel Supply Ltd.
Ha Haganna 14, Rishon Le Zion
Tel: +972-3-9522205
Fax: +972-3-9529481
E-mail: equip@equip.co.il
Website: http://www.equip.co.il/
Director: Israel Segal
Marketing Manager: Shay Vitonsky
Equipment / Services offered: 
CUSTOM MADE Buffet Systems & 
Equipment, Professional Kitchens 
& Bars, professional serving dishes, 
Hotel equipment, Banquet Equipment, 
Thermoboxes & Insulated F&B 
Containers, Hotel Room Furnitures, 
professional kitchen utensils, crowd 
control signs & bins.
Firms Represented In Israel: Friulinox 
/ Italy, Emainox / Italy, Kuppersbusch 
/ Germany, Frigomeccanica / Italy, 
Bartscher / Germany, Electrolux / Italy, 
ScanBox / Sweden, Steelite / England, 
Mercura / Belgium, Rosseto / USA, 
Kutahya / Turkey, WNK / Hong Kong, 
Maxichief / Spain, Screenflex / USA

Etrogcello
Gesher Hahaim 6
Tel: +972-2-6583934
E-mail: etrogcello@gmail.com 
Web site: etrogcello.com 
Director: Meir Ary

Etz Hasade Flour Mill
Yitzhar
Tel: +972-3-9073030
Fax: +972-3-9073037
E-mail: mechirot@kemach.co.il
Web site: www.kemach.co.il
Director: akiva hacohen
Marketing Mangers: Yehuda malter
Equipment / services offered: 
Stone grinding of whole grains 
and packaging of presifted flour. 
Conventional' organic and kosher for 
Passover. 

Eversys - Delonghi 
Hashikma 19, Azur
Tel: +972-3-7358000
Fax: +972-3-9414953
E-mail: aviz@brimag.co.il
Web site: https://www.eversys.com/
Director: Mr. Pini Cohen (Brimag)
Marketing Mangers: Mr. Avinoam 
Cohen (Brimag)
Equipment / services offered: 
Marketing, selling and renting 
EVERSYS – DeLonghi professional 
automatic coffee machines to 
the HORECA market. EVERSYS 
professional coffee machines produce 



whisky, vinegars and juices. Company 
exports products to more than 25 
countries around the world.

G.Briner Ltd.
6 Ravnizki, Industrial area Sgula, 
Petach Tikva
Tel: +972-3-5602991
Fax: +972-3-5601291
E-mail: gbriner@bezeqint.net
Web site: www.brinerltd.com
Director: Avner Briner
Marketing Maneger: Israel Miles
Service Offered: Import and marketing 
of advanced marking and printing 
solutions, both manually and for 
production lines, for industrial 
purposes. Firms represented in Israel:
REINER, Germany, HSA Systems, 
Denmark, ANSER, Taiwan 

G.M Ta'am Ha'arets Ltd.
Harav Shalom Jarufi 8 Rishon Leziyon
Tel: +972-3-6357416
Fax: +972-3-5350401
E-mail: gadigm5@gmail.com
Web site: www.teamim-oil.co.il
CEO: Gadi Moyal
Marketing manager: Avigaile Moyal
Description: Manufacturer & 
Distributer Company of Gourmet 
food. High quality raw materials 
combined with wellness life style 
come together in fine food products. 
Unique Vegetable oils, natural 
vinegars, gourmet spreads. Honey, oils 
spray etc.

Global Agro Corporation Pvt. Ltd.
Gac House, Plot No. 7,Central 
Market, West Avenue Road, West 
Punjabi Bagh, New Delhi-110026
Tel: +91-11-47016155
E-mail: randheer@globalagrocorp.com
Web site: www.globalagrocorp.com
Director: Mr. Manish Goel
Marketing Managers: Randheer Kumar
Equipment / services offered: 
We are taking this liberty to introduce 
ourselves an ISO 22000:2005 and 
HACCP Certified Company and one 
of the leading Government of India 
Recognised “EXPORT HOUSE” having 
Two Rice Manufacturing Plants is a 
professionally managed business entity 
engaged in Exporting and Supplying of 
all kinds of Agro Products. We provide 
finest qualities of various Agro Products 
like BASMATI RICE, NON BASMATI 
RICE, CHICKPEAS, Groundnuts, 
Spices, Sorghum, Millet, Soya Bean 
Meal, Rapeseed Meal, Sesame Seed, 
turmeric etc. 

variety of coffee drinks at the highest 
quality and the best efficiency and 
productivity. 
Firms Represented In Israel: Brimag
(Name / Country): Switzerland 

F
FAKIR – The best Anti-Bird 
Spikes in the world
Kfar Saba
Tel: +972-52-2766157
Fax: +972-3-7668966
E-mail: yosi.fomoya.com 
Web site: (in construction) FOMOYA.
COM
Director: Joseph Finkelstein
Marketing Mangers: Joseph Finkelstein
Equipment / services offered:
Manufacturing & marketing of the 
most effective & advanced Anti-bird 
spikes in the world. Excellent solution 
for roof & balcony ledges, A/C units & 
window sills.
Firms Represented In Israel: Israeli 
manufacturer.

Ferrois Ltd.
18 Hamelach St. Rosh Haayin Israel
Tel: +972-3-7176816
Fax: +972-3-9030659
E-mail: office@ferrois.com
Web site: www.ferrois.com
Director: Ramati Yizak
Marketing Mangers: levi Almog

Foody
2 Raul Wallenberg St. 
Tel: +972-3-7684333
E-mail: info@foody.co.il
Web site: Foody.co.il
Director: Miki Zimet
Marketing Mangers:

G
Gas Familia, S.r.o. 
Presovska 8, 06401 Stara Lubovna, 
Slovakia
Tel: +421 90 58 27 134
Fax: +421 527 147 217
E-mail: vfomichov@gas-familia.sk
Web site: www.gasfamilia.com
Director: Mr. Stefan Zima
Marketing Managers:Mr.
Equipment / services offered: 
«GAS Familia Ltd. » is a modern and 
rapidly growing Slovakian company 
focused on production and bottling 
high-quality alcoholic beverages, 

Equip Hotel Supply Ltd.
Ha Haganna 14, Rishon Le Zion
Tel: +972-3-9522205
Fax: +972-3-9529481
E-mail: equip@equip.co.il
Website: http://www.equip.co.il/
Director: Israel Segal
Marketing Manager: Shay Vitonsky
Equipment / Services offered: 
CUSTOM MADE Buffet Systems & 
Equipment, Professional Kitchens 
& Bars, professional serving dishes, 
Hotel equipment, Banquet Equipment, 
Thermoboxes & Insulated F&B 
Containers, Hotel Room Furnitures, 
professional kitchen utensils, crowd 
control signs & bins.
Firms Represented In Israel: Friulinox 
/ Italy, Emainox / Italy, Kuppersbusch 
/ Germany, Frigomeccanica / Italy, 
Bartscher / Germany, Electrolux / Italy, 
ScanBox / Sweden, Steelite / England, 
Mercura / Belgium, Rosseto / USA, 
Kutahya / Turkey, WNK / Hong Kong, 
Maxichief / Spain, Screenflex / USA

Etrogcello
Gesher Hahaim 6
Tel: +972-2-6583934
E-mail: etrogcello@gmail.com 
Web site: etrogcello.com 
Director: Meir Ary

Etz Hasade Flour Mill
Yitzhar
Tel: +972-3-9073030
Fax: +972-3-9073037
E-mail: mechirot@kemach.co.il
Web site: www.kemach.co.il
Director: akiva hacohen
Marketing Mangers: Yehuda malter
Equipment / services offered: 
Stone grinding of whole grains 
and packaging of presifted flour. 
Conventional' organic and kosher for 
Passover. 

Eversys - Delonghi 
Hashikma 19, Azur
Tel: +972-3-7358000
Fax: +972-3-9414953
E-mail: aviz@brimag.co.il
Web site: https://www.eversys.com/
Director: Mr. Pini Cohen (Brimag)
Marketing Mangers: Mr. Avinoam 
Cohen (Brimag)
Equipment / services offered: 
Marketing, selling and renting 
EVERSYS – DeLonghi professional 
automatic coffee machines to 
the HORECA market. EVERSYS 
professional coffee machines produce 

 את חומרי הגלם של מר קייק תמצאו היום בכל קונדיטוריה מקצועית ,
מסעדה יוקרתית , אולמות אירועים וחברות קייטרינג

 חברת מר קייק הינה היבואנית הבלעדית בישראל של שוקולד בלגי
המובילים בעולם Cacao Barry -ו Callebaut איכותי מבית המותג

חנות היבואן בכתובת שכטרמן 4 אזה"ת הצפוני נתניה
חנות נוספת במרכז הקניות סוהו בפולג, חויית קניה מושלמת

מרק
אטלי

טלפון להזמנות   09-8877106

כשטעם ואיכות נפגשים.....



Food/Beverage and disposable dishes 
for restaurants, coffee shops etc. 
Aluminum Trays, Food Containers, 
Disposable Plastic Cups, Dishes, 
Disposable Cutlery, Lunch Boxes and 
Aluminum Foil. Food/Beverage: Rice, 
Pasta, Tuna, Ketchup, Mayonnaise.

E
E.L.D - Silimor 
Tkoma 1 Ramla Israel
Tel: +972-8-9797315
Fax: +972-8-9797124
E-mail: sales@silimor.co.il
Web site: www.eld-industry.co.il
www.silimor.co.il
Director: Eli Hakimian
Marketing Mangers: Eran Yosov 
Equipment / services offered: 
Company major dealing: solution for 
large opening within the food industry, 
(anti-bacterial HDPE doors) PVC 
screens and air blower screens. Air 
coolers. Division for floor covering, 
PVC, MMA, and many other materials 
for large range of needs within the 
food industry. 

El Nakhleh Coffee = Sons of 
Rafik Nakhleh Ltd. 
Shefaram Industry Area 20200 
P.O.Box 190 Israel. 
Tel: +972-4-9860213 / 972-4-9867968 
Fax: +972-1534-9865487
E-Mail: Info@Elnakhleh.com
Web Site: Www.elnakhleh.com
Facebook: Elnakhleh Coffee
Director: Nimer Nakhleh 
Equipment / Services Offered:
Turkish Coffee Roasted And Ground, 
Coffee With Cardamom, Coffee 
Without Cardamom, Espresso Coffee 
Beans, Esspresso Capsules(Gold-With 
Cardamom-Without Cardamom) )
Spices, Seeds, Grandmother Zatar, 
Thyme.

Elinat Food
Rehov Hapoalim 78'
Tel: +972-58-417-0667
Fax: +972-8-920-6684
E-mail: elinatfood@gmail.com
Director: Natalie Valensi
Marketing Mangers: Willy Valensi 
Equipment / services offered:
Bottarga is a mullet roe dried and 
Salted wrapped in real wax.
Rich in iodine and omega 3.

D
Dadush Daniel Food
Marketing Ltd. 
10 Hashaked St.Rishpon,Israel
Tel: +972-99550165
Fax: +972-99564162
E-mail:dadushdaniel@bezeqint.net
Director: Daniel dadush
Marketing Mangers: Ofer Dadush
Equipment / services offered:
Dadush Daniel specializes in 
importing delicatessen products 
from around the world and markets 
to delicatessens and selected chains 
throughout the country directly, 
specialize in importing high quality 
products in a variety of categories, 
serve the retail and professional 
market

D.C.Paper and Plastic
P.O.Box 164 Kibutz Horshim 45865
Tel: +972-3-9005555
Fax: +972-3-9005500
E-mail: hezi@dcpack.co.il
Web site: www.dcpack.co.il
Marketing Mangers: Hezi Darwish
Equipment / services offered: 
Producers of paper cups for hot drinks 
cold drinks and Ice cream. Producers 
of paper packaging for take away 
food.

Delicacy Kings Ltd
Yekoutiel Adam 9 Ashkelon 
Tel: +972-86748888
Fax: +972-86748822
E-mail: jacob318fb@gmail.com
Director: Peretz Asher
Marketing Mangers: Peretz Guy
Equipment / services offered: Food 
Trak – Kitshen –Food Company

Dov lublinsky and sun. Ltd. 
Kibutz Galuyot 32 Tel- Aviv
Tel: +972-3-6811007
Fax: +972-3-6811271
E-mail: info@lublinsky.co.il
Web site: www.lublinsky.co.il
Director: Shraga Lublinsky
Marketing Mangers: ofra moses-magal

Dr. Pack
P.O Box 603, Kfar Vitkin 40200 Israel
Tel: +972-9-8666699
Fax: +972-9-8664477
E-mail: eyal.guterman@012.net.il
Directors: Mr. Amir Dvash, Mr. 
Shachar Maoz
Equipment/Services Offered:

Our company specializes in importing 
and manufacturing of chairs and 
tables for indoor and outdoor use, for 
restaurants, bars, cafes and hotels.
Our company fully cooperates with 
architects and interior designer, and 
focuses innovation and excellent 
customer service and follow-up 
through out the project. 

Clean Machine Pty 
Sigalon 33 Kfar Yona
Tel: +972-54-4724708
Fax: +972-77-3002614
E-mail: avinewm@gmail.com
Web site: cleanmachine.co.il
Director: Avi Newman
Marketing Mangers: Adi Unger
Equipment / services offered:We 
provide a unique service of degreasing 
tanks to remove all grease, carbon 
and stains from kitchen utensils. All 
by soaking, no scrubbing, with special 
soap compound that does not burn or 
stain even aluminum pots.
Firms Represented In Israel: Burgos 
restaurants, Catering outlets, hotels, 
hospitals and kibbutzim all over Israel.

Clos Du Temple
Leeb Yaffe street 13, Jerusalem
Tel: +972-54-2190800
E-mail: samuel@closdutemple.com
Web site: www.closdutemple.com
Director: Samuel Zermati
Export Manager: Joseph Bohbot
Services offered: A special edition of 
exceptional Israeli wines, produced 
and selected in exclusivity for "Clos 
Du Temple", unique for wine tasters 
and restaurateurs.

Confectionery Factory Slodych
Belarus, 220070, Minsk, 54/2 
Radialnaya St.
Tel: +375 (17) 246 53 82
Fax: +375 (17) 246 53 82
E-mail: ved@slodych.by
Web site: http://www.slodych.by/en/
Director: Nechai Aleksandr
Marketing Managers: Alina Hlazava, 
Specialist of Foreign Economic 
Department 
Equipment / services offered: 
Production of cookies, cookies in 
boxes, crackers, glazed diabetic 
biscuits.
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include Tablets and Displays for Self 
service stations or Advertising spots. 

C
Carmel Direct Ltd.
13 Hamelacha St., Northern Industrial 
Area, Lod
Tel: 1-700-700-642
Fax: +972-8-9790450
E-mail: info@carmeldirect.com
Web site: www.carmeldirect.com 
Director: Yuval Sella Tunis
Marketing Mangers: Hadas Shemer 
Wolcovich
Equipment / services offered: 
Importing the world's leading brands 
of kitchen utensils and lifestyle
Powerful gas grills - Grandhall, 
Napoleon, Grill Dome, CAESAR 
GRILL and LYNX.
The famous smokers – Big Green Egg
Tabuns made in Italy – ALFA PIZZA 
and FORNO ALLEGRO.
Chef knives and cutlery from 
Tramontina, Brazil. Wine glasses, 
decanters by LUIGI Bormioli Italy. 
The world's best Swiss stick blender 
BAMIX.

Carmit Mister Fix 
P.O.BOX 3530, Zip code 38900 
Caesarea Industrial zone Israel
Tel: +972-4-6178942
Fax: +972-4-6371124
E-mail:anata@mrfix.co.il
Web site: www.carmit-mrfix.com 
Director:Tommy Hardi
Marketing Mangers:Arik Magal
Equipment / services offered: 
Carmit Mr. Fix, a market leader in 
the manufacturing and Distributing 
high end building materials and 
solutions such as: Tiling system, 
plasters, waterproofing and Polymeric 
coatings, with chemical And wear 
resistance, applicable for residential 
areas, industrial Facilities, hospitality 
and commercial buildings, decorative 
flooring and fast setting solutions, 
specializing in fast curing solutions for 
the food industry.

Chair And Bar Design 
Mmeshek 13, Kfar Trooman,Israel
Tel: +972-3-9799992
Fax: +972-3-9702006
Web site: www.bar-d.co.il
Director: Mr. Kfir Dadon
Marketing mangers: Ms. Adi Zehavi
Equipment/ services offered:

Bite Technology Ltd.
Mifaeli Haemeq Industrial Area
Tel: +1866-757-2483 (Usa) 
E-mail:contact@bitetechus.com
Web site: www.bitetechusa.com
Director: Malka Erez
Equipment / services offered: 
Advanced technological solutions for 
the fast food industry: an application 
on behalf of the business for deliveries 
/ pickups, kiosk stands, web order 
system and a variety of innovative 
solutions.

Bpatent Ltd.
Ravnitski 6 st' Petach Tikva
Tel: +972-3-6006600
Fax: +972-3-6565565
E-mail: info@bpatent.co.il
Web site: www.Bpatent.co.il
Director: Ofir Itzhak
Equipment / services offered: 
Company Bpatent - specializes in 
the import and marketing of special 
solutions for home and kitchen, 
designed to facilitate household tasks,
And provide a quick and efficient 
response to the customer's needs in 
the daily routine.

Buza ACS Ltd.
Kibuttz Sasa
M.P. Merom Hagalil 1387000
Tel: +972-4-6918880
Fax: +972-4-6918881
E-mail: sharonk@thebuza.com
Web site: www. buzaisrael.co.il 
Director: Adma Ziv
Equipment / services offered: 
"Creating ice cream with the basic 
tastes and freshness of Buza ice 
cream for the institutional/commercial 
market"

Bz-Tech
Gan Hadarom, Hazait 11St.
Tel: +972-8-8523548
Fax: +972-8-8565825
E-mail: sales@bz-com.com
Web site: www.bz-tech.co
Director: Amir Ben Zeev
Marketing Mangers: Meital Bashan
Equipment / services offered: 
BZ-TECH supply Control systems 
including "WISE", A Wireless sensors 
platform which include Temp Sensor, 
Humidity sensor, Water temperature 
sensor and others.
The platform allow viewing of the 
sensors status as well as getting out of 
range notifications in Email or SMS.
Other products BZ-COM LTD supply 

Director: Amitava Ghosh
Marketing Managers: Nithya Sakthivel, 
Siddhant Singh
Equipment / services offered:
Packing of tea in Bulk, Tea bags, 
Packets & Caddies.

Avi Shoshan Havaya
Havaya Import Export & Marketing
Tel: +972-3-903-1346
Mob: +972-50-6961096 Elad
Fax: +972-3-903-1464
E-mail: Avi-6@zahav.net.il
Web site: www.havaya-store.co.il
Director: Avi Shoshan
Marketing Mangers: Elad Shoshan
Equipment / services offered: 
Company Avi Shoshan HAVAYA Ltd., was 
established in 1984 and specializes in 
professionals solutions for heating and 
cooling such as patio heaters, infrared 
heaters, space heaters, air-coolers, 
mist, fans, insects and flying.zappers. 
The HAVAYA importer of all kinds of 
construction tents, events and industry 
tents.

Avivi spices Ltd.
Haadom 23, industrial park Kanot.
Tel: +972-8-8692510
Fax: +972-8-8692498
Email: info@aviviltd.co.il
Website: www.aviviltd.co.il
Director: Yohay Avivi
Marketing manager: Avihai Levi
Equipment / services offered:
The company recently launched a 
new site offering a range of products 
sended directly from the factory to the 
customer's house.
The company offers small and low 
cost packaging with reasonable prices. 
In addition, the company present Kiwi 
& Kom-kom brand offering a wide 
variety of kitchen knives and gadgets.

B
Beatrice food Ltd. 
Gonen 9 Peth Tikva
Tel: +972-3-9193157
E-mail:admin@beatrice food.com
Web site: www.beatrice.co.il
Director: arik oosten
Marketing Mangers: Nisim Atik 
Equipment / services offered: 
import food 
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The platform allow viewing of the 
sensors status as well as getting out of 
range notifications in Email or SMS.
Other products BZ-COM LTD supply 

Director: Amitava Ghosh
Marketing Managers: Nithya Sakthivel, 
Siddhant Singh
Equipment / services offered:
Packing of tea in Bulk, Tea bags, 
Packets & Caddies.

Avi Shoshan Havaya
Havaya Import Export & Marketing
Tel: +972-3-903-1346
Mob: +972-50-6961096 Elad
Fax: +972-3-903-1464
E-mail: Avi-6@zahav.net.il
Web site: www.havaya-store.co.il
Director: Avi Shoshan
Marketing Mangers: Elad Shoshan
Equipment / services offered: 
Company Avi Shoshan HAVAYA Ltd., was 
established in 1984 and specializes in 
professionals solutions for heating and 
cooling such as patio heaters, infrared 
heaters, space heaters, air-coolers, 
mist, fans, insects and flying.zappers. 
The HAVAYA importer of all kinds of 
construction tents, events and industry 
tents.

Avivi spices Ltd.
Haadom 23, industrial park Kanot.
Tel: +972-8-8692510
Fax: +972-8-8692498
Email: info@aviviltd.co.il
Website: www.aviviltd.co.il
Director: Yohay Avivi
Marketing manager: Avihai Levi
Equipment / services offered:
The company recently launched a 
new site offering a range of products 
sended directly from the factory to the 
customer's house.
The company offers small and low 
cost packaging with reasonable prices. 
In addition, the company present Kiwi 
& Kom-kom brand offering a wide 
variety of kitchen knives and gadgets.

B
Beatrice food Ltd. 
Gonen 9 Peth Tikva
Tel: +972-3-9193157
E-mail:admin@beatrice food.com
Web site: www.beatrice.co.il
Director: arik oosten
Marketing Mangers: Nisim Atik 
Equipment / services offered: 
import food 



www.aradshop.com
Managing Director: Gabi Dotan
Marketing and Operation Director: 
Zvika Agasi
Equipment / services offered: 
Material handling, display and 
shelving solutions for shops, chain 
stores and warehouses.
Display shelving, checkouts, hooks 
and accessories, shopping trolleys, 
carts, roll containers. Racks and 
shelving for warehouse and cold 
rooms, plastic and metal baskets. 
Work stations and tool drawer 
cabinets. 
Firms Represented In Israel:
Cefla/Italy, Gws/Finland, Retex/Taiwan

Ardo Import Agents
13, Hakadr St., P.O.B 2006, Old 
Industrial Zone, Netania 
Tel. +972-9-8621137, 972-50-5332538
Fax: 972-9-8829937
Director: Ohev-Zion Yoram
Marketing Manager: Meital Hasan
Equipment/Services offered:
Equipment for hotels, wedding halls. 
Imports and exports table napkins 
and table skirts. Cutting and sewing 
of American fabrics of all sizes and 
colors. Firms Represented in Israel:
Astro-exclusive table linen fabrics-
USA; Blaze-chafing dishes fuel-USA; 
Amertex-table skirting-USA; Update-
chafing dishes steel-USA; Kings 
Textiles-table skirting-USA; Bandex-
Austria.

Artsenou T Ltd.
Givaat Shaoul 40 jerusalem
Tel: +972-26569549
Fax: +972-26569540
E-mail: dovye@yahoo.fr
Web site: makabi.co.il
Director: Elbaz Dovy
Marketing Mangers: Elbaz Dovy
Equipment / services offered: 
Import delicatess product from France

A. Tosh & Sons (India) Limited.
2/627-4, Sokkanur Road, Vadapudur,
Kinathukadavu, Coimbatore District 
642109 Tamilnadu. India.
Tel: +919843029451
E-mail:amitavaghosh@tosh.in 
Web site: www.tosh.in

Director: abdulraheem hijjawi
Marketing Managers: Sultan HIJJAWI
Equipment / services offered:
Printing a large variety of packages 
and flexible packages for food 
industry.

Al-Wafa Plastic Industries 
(WPI) 
Tel: +972-2-2295478
Fax: +972-2-2223413
E-mail: mamoon.aljuneidi@wpi.ps
Web site: www.wpi.ps 
Director: Mamoon Aljuneidi 
Marketing Managers: Tariq Abu Alfilat
Equipment / services offered:
Al-Wafa Plastic Industries, WPI
Is a Palestinian company based in the 
city of Hebron. WPI is specialised in 
the production of plastic packaging 
mainly used for food products such 
as dairy, juices and salads containers 
in addition to the production line of 
caps for water bottles and juice. With 
daily consumption up to six tons of 
high quality raw materials and Swiss 
production lines, which is the world's 
first and certified ISO 9011/2015. We 
offer you our products of top quality 
plastic packaging system IML "INSIDE 
MOLD LABELING" that is produced in 
a very good hygiene environment.

Aminach Bedding & Furniture 
Manufacturing Ltd.
Nir Tzvi P.O.Box 215,
Ramle 72101, Israel
Tel: +972-8-9274700: 972-8-9274821
Fax: +972-8-9274760
Email: noy@aminach.co.il
Web site: www.aminach.co.il
Director: Mr. Ron Schwartz
Marketing manager: Ms. Ronit Krayn
Sales: Mr. Noy Yehuda 972-54-2220639
Equipment/Service offered:
Mattresses: Aminach, King Koil, Serta
Bedrooms, Furniture items, sleeping 
solutions, Armchairs, Sofa beds, 
Health care pillows.

Arad Ltd Shop & Storage 
Equipment 
65, Hafikus Moshav Neve Yamin
Tel: +972-9-7677799
Fax: +972-9-7661480
E-mail: gabi@aradshop.com

A
A.A Shimurey Eden Ltd.
Address:Kfar Qara
Tel: +972-4-6356433
Fax: +972-4-6356435
E-mail:agamchi@gmail.com
Web site: www.ma-eden.com/en
Director: Amir Abo Sereya
Marketing Mangers:Amir Flek

Active International
10 Yordey-Hasira st. Tel-Aviv 63508 
Tel: +972-3-6023199,
+972-505-307577
Fax: +972-3-6023201
E-mail: erez@active-ltd.com
Web site: www.active-ltd.com 
Director: Erez Sery
Equipment / services offered: 
Import&Export stacking/folding chairs 
and tables since 1993.

Aviv Point Of Sale ltd
Aba Hilel Silver 1 Lod
Tel: +972-73-2600000
Fax: +972-73-2600001
E-mail: moked@aviv-pos.co.il
Web site: www.aviv-pos.co.il
Director: david abecsis 

A.Ishai Manufacture & 
Holdings Ltd.
Tzur Igal/Kochav Yair Junction 
P.O.Box 329 Moshav Bazra, 6094400
Tel: +972-9-7687110
Fax: +972-9-7687077
E-mail: info@ishai.co.il
Website: www.ishai.co.il
CEO: Mr. Arie Blum
CMO: Mr. Yaron Blum
Company Desc: Our company 
specializes in import, manufacture 
and market of material handling, 
lifting and storage products – e.g. 
hand and electric pallet trucks, roll 
containers and cages, Aluminum hand 
trucks and more. 

A.R.Hijjawi & Sons Co.
Industrial Area - Nablus
Tel: +972-9-2311860
Fax: +972-9-2311866
E-mail: info@arhijjawi.com
Web site: www.arhijjawi.com
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