


היכרות! במחיר  ראשונית  קניה  בישראל.  הנמוך  למחיר  מתחייבים 

SMART C.V.D DIAMONDS
ORIGINAL LAB MADE DIAMONDS SINCE 2012

האם תדע להבחין בין יהלום
ליהלום מעבדה?
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’יהלומים מעבדה‘,  ’יהלומי  כגון:  שמות  רחב  במגוון  נקראים  במעבדה  נוצרו  אשר  יהלומים 
מעשה ידי אדם‘, ’יהלומים מתורבתים‘ או ’יהלומים סינתטיים‘

מהאדמה הנכרה  זהה  יהלום  מאשר  פחות   40% עד-  שווים  במעבדה  שנוצרו  יהלומים 

טהור. פחמן  שניהם  במעבדה:  הנוצר  יהלום  לבין  מהאדמה  הנכרה  יהלום  בין  הבדל  אין 

ליהלום המסורתי הנכרה מהאדמה. ואופטית  פיזית  כימית,  זהים הן מבחינה  יהלומי המעבדה 

כל יהלום שנוצר במעבדת SMART CVD מעניק אחריות של 100 אחוז שהיהלום הינו יהלום אתי 
ואקולוגי לסביבה. על ידי בחירת יהלום מעבדה לעומת יהלום הנכרה מהאדמה אתם שותפים 

להפחתת הכרייה אשר לה השפעה מזיקה על הסביבה ועל קהילות הילידים

 
לאבנים דוגמאות  טבעי.  מוצר  לחקות  מנת  על  שנוצר  כימי  יסוד  או  כחומר  מוגדר  ’סינתטי‘ 
סינתטיות הם זירקוניום (CZ) או מוסונייט. החיקויים הסינתטיים נוצרו כדי לחקות את היופי של 
יהלומים בכל דרך. לאותם חיקויים אין את המאפיינים הכימיים שיש ליהלום, כמו מרכיב הפחמן. 

יהלומים שנוצרו במעבדה הם 100% פחמן מגובש - הם לא סינטטיים

יהלומי המעבדה אינם יהלומים סינתטיים.





"קסיופיאה-די" הוקמה בשנת 2009 
על מנת לשווק לתת שירות, תמיכה ויעוץ 

של מיכון טכני לתעשיית התכשיטים.

"קסיופיאה-די" הנה המשווקת בישראל של החברות: 

"קסיופיאה-די" מקפידה מאוד על שירות ותמיכה מהרמה הראשונה, במהירות יעילות ומקצוענות.

"קסיופיאה-די" מחזיקה טכנאים לשירות ותמיכה טכנית מלאה לכל המכונות והחברות שהיא מייצגת.

"קסיופיאה-די" ממוקמת במתחם הבורסה ברמת-גן על מנת לתת מענה מהיר ושירות איכותי.

“קסיופיאה-די” 
רחוב שהם 8 רמת גן 

טל: 077-51-81-500  ׀  פקס: 077-51-81-522
www.cassiopeia-d.com :׀  אתר david@cassiopeia-d.com :מייל

סירולייזר 
חברה גרמנית 

יצרנית לייזרים 
להלחמה, 

חריתה וחיתוך

יו-מארק 
חברה בריטית 

יצרנית מכונות 
ממוחשבות חיתוך 

וחריטה מכנית 

סולידסקייפ 
מארה"ב יצרנית 

 3D מדפסות
בשעווה, הטובות 

בתחום, ברזולוציה 
החל מ- 6 מיקרון 

לייזרסטאר 
מארה"ב יצרנית 
לייזרים הלחמה, 

חריטה וחיתוך

אלטרולייזר 
מאיטליה יצרנית 

לייזרים להלחמה, 
חריטה וחיתוך 

אינוויקון 
מאוסטריה ייצרני 

חומרים למילוי 
צבע בתכשיטים 
על בסיס חומר 

קרמי קר או חם

אוטק 
מגרמניה מייצרת 
מכונות לפוליש 

מהשורה הראשונה, 
מהיציקה לתוצאה 

הסופית במכונה אחת





13  Alit Jewelry 
140  Artpix Jewelary
7  CVD Dimond
133  Emmanuel Telangana Jewelleries
11  Miracles By Ilanit
119  Radiant Dimonds
117  True Love Jewelry
149 א.ש.	פיינטק	
136 אדוונס	קואליטי	
112 אוניספורט	
159 אור	אחד	סחר	
15 אי.ג'י.	לאבס	
137 איבלינו	אביזרי	זהב	
168 איגוד	התכשיטנים	בישראל	
123 איתיל	מטל	וורקס	
118 אל	על	הנוסע	המתמיד	
147 אלן-אור	
8 אשד	
155 בי	אנד	בי	בן	-	בסט	
120 בריזה	ליאור	
130 ברכת	זהב	
154 ג'ולס	תלת	מימד	טכנולוגיות	
138 גולד	טרייד	תכשיטים	
132 גולד	סנטר	
164 גלריה	74 
146 גני	תכשיטים	
106 גרין	קואט	
105 גרמן	קבירסקי	
156 דינמיק	חומרי	ניקוי	ואריזות	

הארץ	

101 הכל	זהב	
102 ואלורו	
142 וליגרה	אונליין	
 122 יהולמי	שאנל	
152 יו.אס.	רוקס	אן	גולד	
114 יצירות	פז	
121 כלג'ם	כלדיאם	
113 כסף	קטן	
6 ליאת	גלעד	תכשיטי	זהב		
134 מגזינה	
145 מפעיל	
148 מרי	טבעות	נישואין	
167 משרד	הכלכלה	-	מינהל	היהלומים		
139 ניו	פק	אריזות	
160 סטארבוקס	
103 סיטרה	תכשיטים	
10 סילברנט	
157 סיסטמטיקס	
12 עמי	גרייף	עיצוב	ויצור	תכשיטים	
135 פיין	סנטר	
116+131 צבאן	בכור	תכשיטים	
129 קינמון	עיצוב	וייצור	תכשיטים	
161 קליבר	הנדסה	ומחשבים	
100 קסיופיאה	-	די	
153 שאגל	תכשיטים	
169 שאול	חוזז	סוכנות	לביטוח	תכשיטנים	
150 שרית	יטקובסקי	דייאמונד	
115 תכשיטי	ובר	-	זליבנסקי	
104 תכשיטיקו	
141 תמוז	תוכנה	לתכשיטנים	

רשימת המציגים 
ג׳ובלה 2018



Jovella Map 2018 מפת תערוכות ג׳ובלה

הרשמה

כניסה ויציאה
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A.S.FINETECH  149

ADVANCED QUALITY  136

ALAN-OR  147

ALIT JEWELRY  13

AMI GREIF  12

ARTPIX JEWELARY  140

B&B BENBASSAT  155

BRIZA LIOR  120

CALIBER ENGINEERING  161

CASSIOPEIA - D  100

CINAMON JEWELRY  129

CITRA JEWELRY  103

COLGEM COLDIAM  121

CVD DIMOND 7

DYNAMIC CLEANING AND PACKAGING  156

EG-LABS  15

EMMANUEL TELANGANA JEWELLERIES  133

ESHED  8

FINE CENTER  135

FREQUENT FLYER CLUB  118

GALERY 74  164

GANI JEWELRY  146

GERMAN KABIRSKI JEWELARY  105

GOLD CENTER  132

GOLD TRADE JEWELLERY  138

GOLDEN BLESSING  130

GREEN COAT  106

HA'ARETZ DAILY NEWSPAPER  

HACOL ZAHAV  101

ISRAEL JEWELRY MANUFACTURERS ASSOCIATION  168

ITHIL METAL WORKS  123

IVALINO GOLD & ACCESSORIES  137

JEWELS 3D TECHNOLOGIES  154

LIAT GILAD JEWELRY  6

LITTLE SILVER JEWELERY  113

MAFIL  145

MAGAZINA  134

MARRY WEDDING RINGS  148

MINISTRY OF ECONOMY  167

MIRACLES BY ILANIT  11

NEW PACK  139

ONE LIGHT TRADING  159

OR PAZ  114

RADIANT DIMONDS 119

SHAGAL JEWELRY  153

SHANEL DIMONDS  122

SHAUL HOZEZ INSURANCE AGENCY  169

SILVERNET SHOP  10

STARBOX - INVERNESS  160

SYSTEMATICS  157

TACHSHITIKO  104

TAMUZ JEWELRY SOFTWARE  141

TRUE LOVE JEWELRY  117

U.S ROKS N GOLD  152

UNISPORT  112

VALIGARA ONLINE  142

VALORO  102

WS JEWELRY  115

YATKOVSKI CREATED DIAMONDS  150

ZABAN BECHOR JEWELLERY  116+131

List of Exhibitors
Jovella 2018



4, Shvil Hamifal St. Tel Aviv 66535, ISRAEL
Tel: 972-3-5182231, Fax: 972-3-6818984
E-mail: contact@ithilmetalworks.com



ייצור התכשיטים
סריקה והדפסה ב-3D, בניית מודלים, יציקות זהב וכסף, גימור ושיבוץ, 

הלחמות לייזר, בדיקת זהב, כסף וציפויים
 

ייצוג התכשיטים בצילום
רקע אחיד, אווירה, שעונים, אבני חן ותכשיטים, וידאו

שירות במקסימום איכות תחת קורת גג אחת. 
הפשטות שבנוחות. לחנויות, יצרני תכשיטים, 

מודליסטים, צורפים, משבצים ועוד

במתחם הבורסה
רחוב היצירה 22 

רמת גן

שירותי יצור
 3DB Studio

טלפון 058-4453396

שירותי פוסט ייצור
 Trigger Studio

טלפון 058-6868038
Gemvision משווקים מורשים של

סריקה/הדפסה
בתלת מימד

צילומי 
תכשיטים

גימור ושיבוץ יציקה



ייצור התכשיטים
סריקה והדפסה ב-3D, בניית מודלים, יציקות זהב וכסף, גימור ושיבוץ, 

הלחמות לייזר, בדיקת זהב, כסף וציפויים
 

ייצוג התכשיטים בצילום
רקע אחיד, אווירה, שעונים, אבני חן ותכשיטים, וידאו

שירות במקסימום איכות תחת קורת גג אחת. 
הפשטות שבנוחות. לחנויות, יצרני תכשיטים, 

מודליסטים, צורפים, משבצים ועוד

במתחם הבורסה
רחוב היצירה 22 

רמת גן

שירותי יצור
 3DB Studio

טלפון 058-4453396

שירותי פוסט ייצור
 Trigger Studio

טלפון 058-6868038
Gemvision משווקים מורשים של

סריקה/הדפסה
בתלת מימד

צילומי 
תכשיטים

גימור ושיבוץ יציקה



אבא הילל 17 רמת גן )חניה פרטית, קרוב לרכבת( טלפון: 03-5784506, א׳-ה׳ 10:00-19:00 ו׳ 09:30-14:00

סטונאייג'
חנות הקריסטלים ואבני החן הגדולה בארץ, תשמח לארח אתכם

יוצרים תכשיטים מיוחדים?

סטונאייג' מפנקת אתכם ב-30% הנחה על כל האבנים המלוטשות לשיבוץ ו-50% על מגוון הסטרינגים.
ההנחה בתוקף עד סוף יוני, בביקורכם בסטונאייג'

www.stoneage.co.il מוזמנים לצפות במגוון מהחרוזים והקריסטלים באתר שלנו

st
ud

io
 g
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www.caliber.co.il | 09-9504890 :יגאל אלון 110 תלל אביב | טלפון

להדפסת שעווה נעלמת עבור יציקות, חומר גלם שהוא 100% שעווה!
למדפסות שלנו תפוקה גבוהה – מגש הדפסה גדול ומהירות עד פי 10 ממדפסות מתחרות,

רזולוציה מקצועית ודיוק מירבי, מחיר אטרקטיבי, תפעול קל וידידותי.
 

טיובת לייזר פייבר, מכונות המצטיינות בקומפקטיות, ביצועים איכותיים ברמה גבוהה, 
תחזוקה מינימאלית, עוצמה של עד 70w לחיתוך 1.2 מ״מ, עד 200 ג׳אוול להלחמה 

מהירה ומדוייקת, מגוון רחב של דגמים לבחירה.

ערוכה
ת

מיוחדים למשתתפי ה
ם 

רי
חי

SALEמ

קליבר היא ספקית מכונות הלחמה,
סימון וחיתוך של מובילת השוק באירופה

חברת OROTIG האטלקית.
עכשיו במחירי השקה

קליבר היא ספקית מדפסת התלת מימד
PROJET 2500W - הטובה בעולם

קליבר
הנדסה ומחשבים בע״מ



 www.alitjewelry.com  02-5000683 2 ירושלים  טל‘:  הגלריה: בצלאל 
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א
א.ש. פיינטק )2014( בע"מ

שוקן 27 תל אביב 6653210
טלפון: 03-9108999
פקס: 03-9108750 

 finetech.ltd@gmail.com :דוא"ל
www.finetech-ltd.co.il :אתר

מנכ"ל: אבי אליאב
מנהלי מכירות: ניר גלעד, דורון דואק 

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת א.ש. פיינטק )2014( בע"מ מתמחה בזקוק 

מתכות יקרות. פיינטק נותנת שירותי מחזור 
מהירים ואמינים לענף התכשיטים, האלקטרוניקה, 
תעשיות רפואיות וביטחוניות שונות. פיינטק מציעה 
למכירה הלחמות זהב, ליגורות, פתרונות לפלטינה, 

הסרת יהלומים ללא פגיעה באבני חן.

אדוונס קואליטי אי סי סי בע''מ
בניו נועם, קומה 8, חדר 801 ג׳

תובל 23, רמת גן, 5252238
טלפון: 03-6124660
פקס: 03-6124661

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

מנכ"ל: קובי סבדרמיש
מנהל שיווק: אנדי גרסטנהבר

תיאור השירותים / המוצרים:
אדוונס קואליטי הינה חברת אבני חן הגדולה 

בארץ, המתמחה בייצור ושיווק אבני חן באיכויות 
גבוהות. במפעל שלנו בבנגקוק אנו מייצרים 

טנזנייט, ספירים, אקוומארין, טורמלין, אמטיסט, 
גרנטים, ספינלים בצבעים מרהיבים ועוד.

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

טלפון: 09-7681270
פקס: 09-7996680

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. כמוכן, מפיצה של טייפים קינזיולוגים 
 Hidow הקנדית וחברת Spider-Tech של חברת

.EMS -ו TENS המתמחה במכשירי

אור אחד סחר ושירותים בע"מ
שדרות לכיש 11, קרית גת

טלפון: 08-6272827
פקס: 072-2282652

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

מיומנים לתעשייה וקידום הענף המתפתח. 
מדיניות האיגוד נקבעת ע"י חברי מועצת ומנכ"ל 

האיגוד האחראי לפעילות השוטפת.

איתיל מטל וורקס בעמ 
שביל המפעל 4 ת"א 66535

טלפון: 03-5182231
פקס: 03-6818984

ithil@zahav.net.il :דוא"ל
www.ithilmetalworks.com :אתר

מנכ"ל: גילי דגמי
מנהל שיווק: ישראל בן הרוש

תיאור השירותים / המוצרים: 
עיצוב וייצור ושיווק תכשיטי כסף משולבים זהב 

ברמת גימור גבוהה.

אלן אור
אלנבי 76, תל אביב
טלפון: 03-5177477
פקס: 03-5169006

 eyal@alanor.co.il :דוא"ל
מנכ"ל: אייל שרון

תיאור השירותים / המוצרים:
אלן אור יבוא וייצוא בע"מ הוקמה לפני כ-30 שנה 

והינה סיטונאית ויצרנית של תכשיטים. החברה 
משיקה בימים אלו קולקציות חדשות המוצגות 

בתערוכת ג'ובלה. כמו תמיד תהינו מדגמים 
אופנתיים בעלי איכות וטיב מהמובילים בעולם.

Alit Jewelry
בצלאל 2 ירושלים

טלפון: 02-5000683
פקס: 02-5342991

alitjewelry@gmail.com :דוא"ל
 www/alitjewelry/com :אתר

מנכ"ל: עלית הימן
מנהל שיווק: עלית הימן

תיאור השירותים / המוצרים:
עלית הימן מעצבת תכשיטים אמנותיים ויחודיים 
העשויים בעבודת יד ומאופיינים בקו נקי ואלגנטי. 

התכשיטים עשויים מכסף, זהב ואבנים טובות 
ונמכרים במוזיאונים וגלריות לאמנות בארץ ובעולם

Artpix 
artpixjewelry@gmail.com :דוא”ל

art-pix.co.il :אתר
מנכ"ל: יוני נרודצקי

תיאור השירותים / המוצרים:
הדמיות תכשיטים 

מנכ"ל: חננאל סולימני
מנהל שיווק: חביב בן גל

תיאור השירותים / המוצרים: 
יבוא ושיווק של ציוד ומכונות מתקדמות לתעשיות 

בישראל ובעולם. אספקת מכשירים לחריטה 
וחיתוך בלייזר לתעשיית התכשיטים תוך מתן דגש 

על איכות אמינות ושירות בליווי צמוד יחד עם 
עלות הוגנת ונוחה.

איבלינו אביזרי זהב בע"מ
ז'בוטינסקי 1 ר"ג 

טלפון: 03-6998665
פקס: 03-6998256

  info@aribar.co.il, info@ivalino.co.il :דוא"ל
 www.ivalino.co.il :אתר

מנכ"ל: בר סמואל 
מנהל שיווק: אריאל סמואל

תיאור השירותים / המוצרים: 
איבלינו היינה חברה המתמחה בייצור תכשיטי 

יוקרה לשיבוץ, תכשיטי יוקרה משובצים ותכשיטי 
יוקרה מוגמרים למכירה בסיטונאות.

חברתנו מייבאת מוצרי זהב איכותיים ישירות מבתי 
המלאכה שלנו באיטליה ומתגאה בשיבוץ יהלומים 
ושירותי צורפות מתוצרת כחול לבן. הנכם מוזמנים 

לבקר בחדר התצוגה שלנו.

EG Labs
שהם 4 רמת-גן

טלפון: 03-6963838
eglabsrg@gmail.com :דוא"ל

www.eg-labs.com :אתר
מנכ"ל: דוד מתת

מנהל שיווק: יונתן מתת
תיאור השירותים / המוצרים: 

מעבדת EG-LABS הנה מעבדה גמולוגית הנותנת 
שירותים לבדיקת יהלומים, תכשיטים ואבני חן 

ובכל הקשור להערכת שווי ביטוח. המעבדה 
פועלת על פי סטנדרטים בינלאומיים ומוסמכת 

ע"י פיקוח היהלומים בארץ עם אישור מכון 
התקנים ותקן ISO בינלאומי הבדיקות נעשות ע"י 
גמולוגים מומחים בעלי ניסיון ובעזרת מכשור יקר 

ומשוכלל.

איגוד התכשיטנים בישראל
טלפון: 054-6797777

gadi@ijma.org.il :דוא"ל
www.ijma.org.il :אתר

מנכ"ל: גדי גרטל
תיאור השירותים / המוצרים:

איגוד התכשיטנים בישראל, מלכ"ר המייצג את 
עסקי התכשיטים בישראל. האיגוד מקדם את 

ענף התכשיטים והאינטרסים של חבריו. עם חבריו 
נמנים יצרנים, מעצבים, חברות מסחר, קמעונאים, 

ספקי ציוד ושירותים. האיגוד מקיים קשר הדוק עם 
ארגוני היהלומים והתכשיטים בארץ ובחו"ל, חבר 

באיגוד לשכות המסחר ונציגיו חברים בוועדות 
התקינה במכון התקנים. האיגוד הוקם ע"י תעשייני 

התכשיטים בשנת 1983 כמענה לצורך בעובדים 

אינדקס מציגים 
ג׳ובלה 2018



ביותר. אנו דבקים ברמה קפדנית של בקרת איכות 
על מנת לספק ללקוחותינו מצוינות.

German Kabirski TLV 
בן יהודה 66 תל-אביב
טלפון: 0544465590

idea-1@yandex.ru :דוא"ל
jewelrycreative.ru :אתר

מנכ"ל: כצמן ג’אנה
מנהל שיווק: סימונה רגב

תיאור השירותים / המוצרים:
כסף 925, ציפוי רודיום, שיבוץ אבן חן

גרין קואט בע"מ
הסולל 6 מפרץ חיפה ת.ד. 10336

טלפון: 048721183                            
פקס: 048724839

tal@chrom.co.il :דוא"ל
www.chrom.co.il  :אתר

מנכ"ל: דב דבדבני
מנהל השיווק: טל לסקוביץ 052-5319999

סוכנת מכירות תכשיטים:  איה וייס 053-5720110
תיאור השירותים / המוצרים: 

מפעל ציפויי המתכות הגדול ביותר בארץ מעניק 
שירותי ציפוי זהב לתכשיטים. המפעל בעל וותק 

של 50 שנה בתחום הציפויים, מצטיין בתחום 
האיכות והשירות. היכנסו לאתר ללמוד עוד על 
 www.chrom.co.il -חברת גרין קואט בע"מ ב

ד
דינמיק חומרי ניקוי ואריזות בע"מ

שטיינברג 30 רמת מוצא ירושלים
טל: 02-6518062

נייד: 053-4444320
פקס: 02-6540923

dinamic2003@bezeqint.net :דוא״ל
מנהל: שמעון עצור

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת דינמיק מתמחה בפתרון כולל לטיפוח וניקוי 

זהב, כסף, פנינים ואבני חן. נציגים בלעדיים של 
קונסורס, ארה"ב ,הגרטי ובניו, אירופה וכן הספקת 

קופסאות אריזות שקיות ושקיות חבל )שופינג( 
יחודיים ואיכותיים עם דגמים בלעדיים.

דרור עדני "הכל זהב"
זבוטינסקי 3 רמת גן בניין שמשון 8/19

טלפון: 07-37309263
פקס: 07-37309263

 adanidror@yahoo.com :דוא"ל
מנכ"ל: דרור עדני

תיאור השירותים / המוצרים:
זהב לשיבוץ טבעות צמידים תליונים ועגילים, 

מודלים בהזמנה 

 
ג

גולד טרייד תכשיטים בע"מ
אלנבי 90 ת"א

טלפון: 03-560-49-55
פקס: 03-566-20-77

efi1kozel@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: פרץ דוברת

מנהל שיווק: אפי קוזיאל –יגאל דוברת
תיאור השירותים / המוצרים: 

  14k 18k 21k יבוא ושיווק תכשיטי זהב ויהלומים

גולד סנטר
היוזמים 7 אור יהודה
טלפון: 03-5334335
פקס: 03-6340445

GoldCenter@talmor-mc.com :דוא"ל
 www.gcrefinery.com :אתר

מנכ"ל: עוז טלמור
מנהל שיווק: אורלי שרמן

תיאור השירותים / המוצרים:
Gold Center בית הזיקוק הראשון והמוביל 

בישראל! שירותי זיקוק, יציקה, מעבדה, פינוי 
וזיקוק תמיסות )באישור המשרד להגנת הסביבה(, 
מכירת מוצרי תעשייה, מיחזור פסולת אלקטרונית, 

מסחר במתכות אצילות ואל ברזליות ועוד.

ג'ולס תלת ממד טכנולוגיות
מנחם בגין 121, תל-אביב

טלפון: 050-400-7019
nadav@jewels.co.il :דוא"ל

www.jewels.co.il :אתר
מנכ"ל: נדב דדון

תיאור השירותים / המוצרים: 
Jewels מאפשרת להציג פריטים בחנויות 

הווירטואליות שלכם בתלת-ממד. ע"י הפיכת 
תמונות למודל תלת-ממדי חי בצורה מהירה וקלה. 

ההדמיות ניתנות לעיצוב אישי בזמן אמת על ידי 
הגולשים )חריטה, הוספת אבנים ושינויי חומר(.

גלריה 74 - פנחס בן מרדכי 
בן יהודה 74 תל- אביב
טלפון: 052-2236383

פקס: 03-5226802
 galery74@yahoo.com :דוא"ל

www.gallery-74.co.il :אתר
מנכ"ל: מוטי בן מרדכי

תיאור השירותים / המוצרים: 
 LAB GROWN – שיווק ומכירת יהלומי מעבדה

  DIAMONDS

גני תכשיטים  
תובל 26 רמת גן 

טלפון: 03-6700424
פקס: 03-6732105

ganijewelry@gmail.com :דוא"ל
ganijewelry.com :אתר

מנכ"ל: חזי גני 
תיאור השירותים / המוצרים:  

גני תכשיטים היא יצרנית תכשיטים ידועה עם 
מעל 25 שנות ניסיון בתכנון, ייצור והפצה של 

תכשיטים ברחבי העולם.
 במפעל שלנו אנו משתמשים בשיטות החדשניות 

אשד עיצובים בע"מ
בצלאל 54 רמת גן מגדל היהלום 3270-78

טלפון: 03-5751137
פקס: 03-5751475

info@gems.net :דוא"ל
 www.starofd.com :אתר

מנכ"ל: לירן אשד 
תיאור השירותים / המוצרים:

אשד עיצובים הינה חברה יצרנית לתכשיטי זהב 
משולבים יהלומים ואבני חן יקרות.

לחברה יש ניסיון של מעל ל-45 שנה בייצור 
יהלומים ואבני חן בסטנדרטים הגבוהים בעולם.

ב
בי אנד בי בן-בשט בע"מ

סמטת הש"ך 5 תל-אביב - משרדים ומפעל
טלפון: 03-6826834
פקס: 03-6811086

אלנבי 85 תל-אביב- אולם תצוגה ומכירה
טלפון: 03-5251404
פקס: 03-5251412

b&b@benbassat.co.il :דוא"ל
www.benbassatfindings.com :אתר

מנכ"ל: ניסים בן-בשט
מנהל שיווק: חגי בן-בשט

תיאור השירותים/ מוצרים:
ייצור יבוא ושיווק אביזרי תכשיטים מכסף, 

גולדפילד, פליז ופיוטר. כלי עבודה חומרי גלם 
ומיכון לענף התכשיטנות. שרשראות, חרוזים, חוטי 

השחלה, עור ומתכת לעיצוב. שירותי יציקה, ציפוי 
ואלקטרופורמינג. 

בריזה ליאור בע"מ
תובל 21 ר״ג 52521, מגדל היהלום, בורסת היהלומים 

טלפון: 03-5035552
פקס: 03-5035554

dana@brizalior.com :דוא"ל
מנכ"ל: ליאור איזבוצקי

מנהל שיווק: טניה קרגיצ'וב ויונתן ישראלי.
תיאור השירותים / מוצרים:

לבריזה ליאור שתי מחלקות עיקריות:
מחלקת לבן: יהלומים לבנים קטנים וגדולים, בכל 

הניקיונות והצבעים.
מחלקת צבע: יהלומים צבועים בכל הגדלים 

והצורות. שירותים מיוחדים לתכשיטנים ואנשי 
התעשייה. בריזה ליאור גם נותנת שירותי צביעת 

יהלומים לפי דרישה.

ברכת זהב בע"מ
הר סיני 5, קומה ג' תל-אביב

טלפון: 03-6219999
פקס: 03-6219998

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

תיאור השירותים/המוצרים: 
ברכת זהב הינה חברה משפחתית הפועלת בענף 

המתכות היקרות למעלה מ–45 שנה, מתמחה 
במסחר וזיקוק של מתכות יקרות, אביזרים חצי 

מוגמרים לתעשיית התכשיטים, תכשיטים מוכנים 
לשיבוץ יהלומים ושרשראות מכונה, עגילי זהב 

לילדות, מגוון רחב של תכשיטי זהב.   







ל
ליאת גלעד- תכשיטי זהב בהתאמה 

אישית
רבין 25, קרית אונו

טלפון: 0507663837
פקס: 0775512798

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

מנכ"ל: ליאת גלעד
מנהל שיווק: ליאת גלעד

תיאור השירותים / המוצרים: 
סטודיו בוטיק לתכשיטי יוקרה בהתאמה אישית, 

תכשיטים בעיצוב על זמני לאישה המודרנית.
 כל תכשיט מקבל את מלוא תשומת הלב ונעשה 
בעבודת יד העיצוב, הייצור והשיבוץ. רמת הגימור 

הייחודית שלנו נותנת ביטוי מלא לחומר גלם 
המופלא-זהב, התכשיטים מיוצרים במהדורה 

מוגבלת וחלקם מיוצרים פעם אחת וכך כל 
תכשיט ותכשיט שומר על צביונו הייחודי.

מ
Fly Card מועדון הנוסע המתמיד 

אריאל שרון 3, אור יהודה
טלפון: : 03-9714620

פקס: 03-5261311
www.elal.com :אתר

מינהל היהלומים אבני חן 
ותכשיטים, משרד הכלכלה 

והתעשייה 
ז'בוטינסקי 3 ת.ד. 3007 רמת-גן 52130

טלפון: 03-7347704
פקס': 03-5754137

Rachel.Betzalel@Economy.gov.il :דוא״ל
www.economy.gov.il :אתר

ראש ענף תכשיטים: גב' רחל בצלאל 
מנהל המינהל: מר שמואל מרדכי

תיאור השירותים / המוצרים:
קידום שיווק ופיתוח תעשיות היהלומים 

והתכשיטים, גיבוש ותכנון מדיניות תעשייתית, 
בחינות סטטיסטיות, הנפקת רישיונות, בחינת 
בקשות ומתן חוות דעת לקבלת סיוע מקרנות 
משרד הכלכלה והתעשייה. מיזמים לשיתופי 

פעולה בין יהלומנים לתכשיטנים, נציגות 
ממשלתית בארגונים וכנסים בינלאומיים.

מפעיל
ברקת 6 פתח תיקווה

טלפון: 9495*
פקס: 03-9183376

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

מנכ"ל: רז דרבי
מנהל שיווק: אופירה תמיר

תיאור השירותים / המוצרים: 
מפעיל מובילה את תחום פתרונות התלת מימד 

בישראל. החברה משווקת מותגים בינלאומיים 
מובילים ומציעה לקהל המקצועי פתרונות 

בטכנולוגיית FFF, SLA ו MJF, וכן חומרי גלם 

ווינטג' מ  PAWN-SHOPS בארה"ב, תכשיטי זהב 
ויהלומים ייחודיים ואיכותיים. התכשיטים נמכרים 

במחירי OUTLET. כמו-כן, מזה מספר שנים 
החברה משווקת יהלומים לחנויות.

יצירות פז בע"מ
שוהם 5, רמת-גן 

טלפון: 03-7412676
פקס: 03-7601195

 sales@paz-creations.com :דוא"ל
/https://paz-creations.com :אתר
מנכ"ל: דניאל נויפלד וליאורה טלמור 

מנהל שיווק: דניאל נויפלד 
תיאור השירותים / המוצרים:

יצרנים, מעצבים ומשווקים של תכשיטי כסף וזהב 
ב-14 ו 9 קראט, משובצים באבנים טבעיות.

עודפי יצוא למכירה במקום במחירים אטרקטיבים.

Yatkovski's Created Diamonds
זבוטינסקי 1 רמת גן

טלפון: 052-7807827 / 054-555015
פקס: 03-5618878

yat.sarit@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: שרית יטקובסקי
מנהל שיווק: ארנון דהן

תיאור השירותים / המוצרים:
חברתנו מתמחה מייצרת וסוחרת ביהלומי מעבדה 

בשווקים שונים בארץ ובעולם. 

כ
כלג'ם-כלדיאם בע"מ

תובל 23 רמת גן 5252238
טלפון: 03-7516866
פקס: 03-7526298

colgem@netvision.net.il :דוא"ל
  www.colgem-el.com :אתר

מנכ"ל: ישראל אליעזרי 
מנהל שיווק: אורן אליעזרי

תיאור שרותים / מוצרים:
יבוא,ייצור ושיווק אבני חן יהלומים צבעוניים בגלם 
ובמלוטש, ומתן שירותי ליטוש ותמיכה לסוחרים, 

יצרני תכשיטים וצורפים, בין אבני החן: רובי, ספיר, 
אמרלד, אקוומרין, טורמלין, בריל, גרנט ועוד 

כסף קטן
אלנבי 79 תל-אביב 6513417

טלפון: 03-5254250
פקס: 03-6294460

little-silver@hotmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: אייל אביעוז

מנהל שיווק: אורן שי
תיאור שרותים / מוצרים:

יצור יבוא ושיווק תכשיטי כסף ויודאיקה יציקות.
שרשראות כסף .מנעולים וחלקים.

ו
ואלורו בע"מ

מרכז מסחרי, אלקנה
טלפון: 03-9360347
פקס: 03-9360296

nevo@valoro.co.il :דוא"ל
www.valoro.co.il :אתר

מנכ"ל: יהונתן אריאלי
מנהל שיווק: נבו אריאלי

תיאור השירותים / המוצרים:
יבואני ומשווקים בלעדיים של עגילי ניקוב 

ללא אקדח ועגילי אופנה היפו אלרגניים מבית 
STUDEX ארה"ב. יבואני עגילי זהב 14K  צמודים 

ותלויים לנשים ולילדות.

Valigara Online 
המקלף 3, חיפה

טלפון: 04-8123324
פקס: 04-8123329

office@valigara.com :דוא"ל
 www.valigara.com :אתר

מנכ"ל: איגור נוסינוביץ
marketing@valigara.com :מנהל שיווק

תיאור השירותים / המוצרים:
מערכת ניהול מקצועית למסחר מכוון בתכשיטים, 

יהלומים ואבני חן. שיגור מוצרים לפלטפורמות 
eBay, Etsy, Amazon ואחרות, רשתות חברתיות 

ואתרי מסחר ייעודיים; ניהול מלאי וירטואלי; 
הזמנות ולקוחות; אופטימיזציה למנועי חיפוש ועוד.

ט
True Love Jewelry Ltd.

תובל 23, בניין נועם )בורסת היהלומים( חדר 1000, 
רמת-גן 5213001

טלפון: 037511191
פקס: 037528220

truelovejewel@gmail.com :דוא"ל
 market.marmelada.co.il/truelovejewel :אתר

מנכ"ל: כרמל 
מנהל שיווק: גליה

תיאור שרותים / מוצרים:
יצרני תכשיטי זהב ויהלומים, טבעות אירוסין, 

צמידים, תליונים, ועגילים עם תעודות גמולוגיות 
לפי דרישה, עיצוב אישי אפשרי, ישירות מיצרן 

יהלומים משנת 1941, צורף חבר באיגוד 
התכשיטנים וחבר בורסת היהלומים.

י
יו אס רוקס אן גולד

תובל 23, חדר 810, רמת גן 52522
טלפון: 03-5750977

פקס:03-6135895
 usroksngold@gmail.com :דוא"ל

JewelryOutlet.co.il :אתר
מנכ"ל: אופיר רונן / שאול קליין

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת  יו אס רוקס-אן-גולד עוסקת ביבוא תכשיטי 



ע
עמי גרייף - עיצוב ויצור תכשיטים

האלה 163, באר יעקב
טלפון: 050-5591111

פקס: 08-9235282
 greif183@gmail.com :דוא"ל

מנכ"ל: עמי גרייף
תיאור שרותים / מוצרים:

מייצר בכסף בטוהר של 930, דהיינו 93% טהור. 
מייצר טבעות שונות, עגילים, תליונים וסיכות. 

מייצר גם בשילוב זכוכית וכסף. בנוסף, מייצר גם 
דמויות זומביות ואחרות.

פ
פיין סנטר בע"מ 

סניף צפון: האשלג 3, ת.ד. 25245
סניף צ'ק פוסט: מפרץ חיפה 32951

טלפון: 04-8427427
פקס: 04-8427428

סניף רמת-גן: אהליאב 6 )מתחם הבורסה(
טלפון: 03-7445510
פקס: 03-7445520

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

מנכ"ל: יבגני גרסון
מנהלת שיווק: ביריוטי אלינה

תיאור השירותים / המוצרים:
הכל לצורפות - יבוא ושיווק- ציוד, 

כלי עבודה, חומרים ואביזרים.                                                      
פיתוח, תכנון ויצור- ציוד,מכונות ומתקנים. 

תכנון והקמת מחלקות, קווי יצור,                                                               
שירותים שונים בביצוע עבודות צורפות,אחזקה 

ותיקון ציוד.

צ
צבאן בכור תכשיטים בע"מ

רמב"ם 26 פינת אלנבי 82 תל-אביב
טלפון: 03-5169991
פקס: 03-5169993

orly@zaban-bechor.co.il :דוא"ל
www.b-zaban.com :אתר

מנכ"ל: בכור צבאן
מנהלת שיווק: אורלי אביגדור

תיאור שרותים / מוצרים:חברת "צבאן 
בכור תכשיטים", הינה חברה המובילה בענף 

התכשיטים. המתמחה בייצור, יבוא,יצוא ושיווק 
תכשיטי זהב ויהלומים. לחברה קולקציית 

תכשיטים ייחודית ובלעדית המעוצבת ע"י זיוה 
צבאן המעצבת הראשית, וכן קולקציות של מיטב 

המעצבים בעולם, המותאמות למגמות האופנה 
העולמיות.

ק
קינמון עיצוב ויצור תכשיטים

כפר גלעדי 31 תל-אביב
טלפון: 0545984744

פקס: 03-9160510
cinamon25@gmail.com :דוא"ל

starbox@013.net.il :דוא"ל
www.starbox.co.il :אתר

מנכ"ל: יאיר קונטנטה
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברת סטארבוקס הינה הנציגה הבלעדית 
בישראל של חברת INVERNESS יצרנית עגילי 

הניקוב הגדולה בעולם. החברה מייבאת עגילי 
ניקוב בכל השיטות, עגילי פירסינג זהב 14 קראט, 

אריזות לענף התכשיטים, אביזרי תצוגה, קופסאות, 
שקיות אריזה ממותגות, חומרי ניקוי לתכשיטים 

ושעוני אופנה.
אנו מתמחים בתכנון, ייצור ומיתוג קופסאות 

ושקיות לכל הענפים ובפרט לענף התכשיטים.
החברה בעלת ניסיון עשיר בתחום למעלה מ-25 

שנה, אנו מתחייבים על מתן שירות אמין ומחירים 
אטרקטיביים, ומשלוחים באספקה מידית עד בית 
העסק לכל רחבי הארץ. ניתן לתאם פגישה בבית 

העסק.

סיטרה תכשיטים בע"מ 
זבוטינסקי 1 בניין מכבי, רמת גן 

טלפון: 03-575.2318
פקס: 03-5753110 

 yossie@pearls.co.il :דוא"ל
www.pearl.co.il :אתר

מנכ"ל: יוסי פיקרסקי
תיאור השירותים / המוצרים: 

פנינים ותכשיטים פנינים מכל הסוגים המובילים 
בארץ מעל 40 שנה שרות.

סילברנט תכשיטים
ז'בוטינסקי 3, רמת גן

טלפון: 054-3455398, 03-5756423
פקס: 03-6136552

  nsdiamonds@bezeqint.net :דוא"ל
Silvernet.shop :אתר

מנכ"ל: ליאת שנל
מנהל שיווק: ליאת שנל

תיאור השירותים / המוצרים: 
תכשיטי כסף בציפוי רודיום ותכשיטי גולדפילד, 

המעוטרים אבני זרקוניה בעיצובים מרהיבים.

סיסטמטיקס
ראול וולנברג 4, תל-אביב

טלפון: 03-7660111
פקס: 03-7660120

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

מנכ"ל: עודד ויואב לבנטר
מנהל שיווק: אייל כוכבא

תיאור שרותים / מוצרים:
סיסטמטיקס מקדמת את האפקטיביות והיעילות 

הארגונית על ידי שיווק טכנולוגיות מחשוב 
חדשניות, ויישומן בתהליכי עבודה מתקדמים.

סיסטמטיקס משווקת פתרונות בתחום מדפסות 
התלת מימד למגזרים ותעשיות שונות: עיצוב 

וייצור תכשיטים, רפואת השיניים, הנדסה, עיצוב, 
חינוך, ייצור ועוד. מדפסות התלת מימד מובילות 

את השוק בעולם ובישראל ופועלות בטכנולוגיות 
.MJF –ו SLA, FDM, CMM :שונות

פתרונות נוספים שמשווקת סיסטמטיקס 
הם בתחומי מחשוב שונים: תכנון מכני 

 )PLM ENOVIA( מערכות ,)SOLIDWORKS(
תכנון אלקטרוני ותכנון מערכות משולבות 
)MATLAB & Simulink(, תכנון מעגלים 

מודפסים )GIS(, מערכות מידע גיאוגראפיות 
)GIS( ועוד.

מתקדמים וציוד נלווה הכולל סורקים ותוכנות 
ייעודיות. המוצרים המתקדמים המשווקים על ידי 

מפעיל מיועדים למגוון מגזרים מקצועיים כולל: 
רפואה ודנטל, תעשייה ותכשיטנות. 

בנוסף מובילה מפעיל ב 4 תחומים נוספים: 
- דפוס מקצועי

- ניהול פלט ארגוני
- מחשבים ניידים לעסקים

- פתרונות מחשוב כוללים מבית חברת הבת א. נין נון 

Miracles By Ilanit
לוי אשכול 16 תל-אביב

טלפון: 03-7415786, 054-5525966
פקס: 03-7415787

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

מנכ"ל: אילנית ניסים
תיאור השירותים / המוצרים: 

ייצור ויבוא של תכשיטי זהב משובצים ביהלומים 
ואבני יוקרה מאיטליה, זהב 18K, זהב לבן, צהוב 

וורוד. טבעות, צמידים, עגילים ושרשראות 
בעיצובים יחודיים.

מרי טבעות נישואין בע"מ
אלנבי 98 תל-אביב

טלפון: 03-5665551 
פקס: 03-5665559 

  marry1@zahav.net.il :דוא"ל
מנכ"ל: יואב שנהב

מנהל שיווק: אייל קטרי
תיאור השירותים / המוצרים: 

החברה מתמחה ביבוא וייצור טבעות נישואין.

נ
ניו פק אחזקות בע"מ

א.ת. קסם
הרקון 8 רמת גן – אולם תצוגה מתחם הבורסה.

טלפון: 03-9721770
פקס: 03-5563334

סלולר: 052-2450832, 052-3555529
newpack99@gmail.com :דוא"ל

www.new-pack.biz :אתר
מנכ"ל: מאירי מאיר, שמוליק מועלם

מנהל מכירות: מאירי מאיר, שמוליק מועלם
תיאור המוצרים/שירותים:

ניו פק אחזקות הינה חברה ותיקה בשוק 
האריזות, העוסקת ביבוא וייצור אריזות, קופסאות 

לתכשיטים, מתקני תצוגה ושקיות במגוון רחב, 
אריזות קרטון בד ולמינציה במחירים תחרותיים 

ואטרקטיביים תוך כדי שיתוף פעולה הדוק עם קו 
הייצור בסין. אנו מתמחים בעיצוב שקיות במגוון 

מרקמים לפי בקשת הלקוח, שקיות ידידותיות 
לסביבה עם אפשרות הדפסה. אנו דואגים 

לקונספט מיתוג חדשני ללקוחותינו ומתן משוב 
מיידי לדרישותיהם ומתחייבים לעמידה קפדנית 

בלוח זמנים ובקרת איכות.

ס
סטארבוקס

בן צבי 84, קומה ב׳ חדר 222, בניין פנורמה ת״א
טלפון: 03-6826650
פקס: 03-5255260



shaulhoz@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: שאול חוזז 

מנהלת שיווק: מירי כהן
תיאור שרותים / מוצרים:

סוכנות לביטוח תכשיטנים מקצועית ואמינה בעלת 
ידע וניסיון של 18 שנה בענף ביטוח התכשיטים. 

משרדנו משווק פוליסות מקצועיות ליצרנים, 
סיטונאים, סוכנים וחנויות תכשיטים וכן ביטוח 

משלוחים לחו"ל ותערוכות. בין לקוחותינו נמנים 
התכשיטנים המובילים בענף.

ת
WS תכשיטי

תובל 21, רמת גן, בניין יהלום מתחם הבורסה, 
טלפון: 0544888168

פקס: 036130497
liat@ws-jewelry.com :דוא"ל
www.ws-jewelry.com :אתר

מנכ"ל: ליאת ובר-זליבנסקי
תיאור השירותים / המוצרים:

תכשיטי זהב 18 קראט משובצים יהלומים 
מובחרים ואבני חן מרכיבים את הקולקציה 

שנובעת מאהבה לאמנות ומשאיפה לעיצוב 
מושלם, בעיצובה של ליאת ובר-זליבנסקי למותג 
WS Jewelry. המותג מתמחה בעיצוב תכשיטי 

יוקרה ייחודיים שהולמים נשים ייחודיות. הינו עסק 
משפחתי וההקפדה על איכות היהלומים ללא 

התפשרות מבטיחה תכשיט איכותי ומיוחד במחיר 
ללא WS Jewelry פערי תיווך.

תכשיטיקו
זבוטינסקי 1 בנין מכבי בורסת היהלומים רמת-גן

טלפון: 03-7510485
פקס: 03-6132367

tikomosh@zahav.net.il :דוא"ל
www.tachshitiko.co.il :אתר

מנכ"ל: משה טיקוצינסקי
תיאור השירותים / המוצרים: 

מבחר עגילי זהב לילדות, נערות ונשים בזהב לבן, 
צהוב ובאמייל. מעל 1000 דגמים שונים.

כמוכן מבחר צמידים טבעות ותליונים תואמים.

תמוז )י.ע( תוכנה ואינטרנט 
לתכשיטנים בע"מ

סטרומה 5 פתח תקווה.
טלפון: 03-6134980
פקס: -613633803

סלולר: 052-5717155, 052-52-40008
משרד בתאילנד:

טלפון: 26306850)66(+
פקס: 26306855)66(+

סלולר: 86 5382585)66(+
 yacov@tamuz-software.com :דוא"ל

www.tamuz-software.com :אתר
מנכ"ל: יעקב עזרן

מנהל מכירות: יעקב
תיאור השירותים / המוצרים: 

תמוז תוכנה לתכשיטנים בהנהלת יעקב עזרן, 
עוסקת כ- 25 שנים, בפיתוח, ייעוץ ויישום מערכות 
תוכנה לחנויות, רשתות, מפעלים, יוצקים וסיטונאי 

תכשיטים בארץ ובעולם)ארה"ב,אירופה והמזרח 
הרחוק(. לחברה משרדים בפ"ת ובתאילנד.

www.cj925.com :אתר
מנכ"ל: בראשי גבריאל

תיאור שרותים / מוצרים:
החברה מתמחה בעיצוב ויצור תכשיטים 

למעלה משלושים שנה. תכשיטי כסף ואופנה 
יוקרתיים עם אבני חן באיכות ורמת גימור גבוהה 

ובהתחדשות מתמדת. הקולקציות כוללות טבעות 
צמידים עגילים ותליונים במגוון ענק המשווקת 

לרשתות וחנויות מובחרות בארץ ובעולם. כמו כן 
 18k אנו מעצבים ומיצרים תכשיטי יוקרה בזהב

ופלטינה משובצים יהלומים ע"י מחשב בכל דוגמא 
לפי דרישת הלקוח.

קליבר הנדסה ומחשבים בע"מ 
משה דיין 14, ק. אריה ת.ד 3387, 4951814

טלפון: 09-9504890
פקס: 09-9504890

 guy@caliber.co.il :דוא"ל
www.caliber.co.il :אתר

מנכ"ל: גיא אנגל 
מנהל שיווק: גיא אנגל 

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת קליבר מתמחה ביבוא ושיווק מדפסות תלת 

מימד, חותכי לייזר ומכונות הלחמה של היצרנים 
המובילים בעולם. אנו מספקים התקנה, הדרכה 

ותמיכה טכנית למוצרים השונים בבית הלקוח 
ובמהירות מירבית.

קסיופיאה-די
שוהם 8 רמת גן 52521

טלפון: 077-5181500
פקס: 077-5181522

david@cassiopeia-d.com :דוא"ל
www.cassiopeia-d.com :אתר

מנכ"ל: דוד וינטר
מנהל שיווק: דוד וינטר

תיאור השירותים / המוצרים:
ושיווק תמיכה והפעלה טכנית של מכונות 

הדפסה תלת מימד ומכונות לייזר להלחמה, 
חריטה או חיתוך. ייצוג ותמיכה, שיווק ושירות של 
החברות: "סולידסקייפ" ו-"לייזרסטאר" מארה"ב, 

"אלטרולייזר" מאיטליה, "יו-מארק" מאנגליה, 
"אינויקון" מאוסטריה, "אוטק" ו-"ג'נטנר" מגרמניה.

ש
שאגל תכשיטים בע"מ

שנקר 46 חולון
טלפון: 0544-7525650 

פקס: 09-9574392
d-shagal@zahav.net.il :דוא״ל

www.shagal.co.il :אתר
מנכל: יעקב בן דוד

מנהל שיווק: יעקב גבי
תיאור שרותים / מוצרים:

יצרני תכשיטי זהב משובצים ביהלום מרכזי עד 
9K,14K,18K גודל 1.00 קרט. יצרני תכשיטי זהב

משובצים ביהלומים ואבני חן שונות, מגוון רחב של 
מודלים וסגנונות המשובצים מיקרו פווה ברמת 

גימור גבוה ומחירים תחרותיים. קולקציה חדשה 
משולבת יהלומים שחורים ולבנים.

שאול חוזז סוכנות לביטוח)2000(בע"מ
אלנבי 94 ת"א מיקוד 65813

טלפון: 03-5666664
פקס: 03-5666668

Web site: www.valoro.co.il
Director: Yehonatan Ariely
Marketing Mangers: Nevo Ariely
Equipment / services offered: 
Official representive of STUDEX ear 
piercing in ISRAEL.
Ear piercing without a gun.
Firms Represented In Israel:
Studex USA.

W
WS Jewelry
21 Tuval St. Ramat Gan, Diamond Tower
Tel: +972 54 4888168
Fax: +972 3 610497
E-mail: liat@ws-jewelry.com
Web site: www.ws-jewelry.com
Director: Liat Weber Selivansky
Equipment / services offered:
The composition of WS Jewelry collection 
is made of the finest diamonds and 
gemstones encased in 18k gold. Each 
element is of a unique design inspired 
by a passion for art and aspirations to 
a perfect design by the hands of Liat 
Weber Selivansky. WS Jewelry is a family 
business of diamond manufacturers, who 
specialize in creating unique fine jewelry 
for unique and special women.
Firms Represented In Israel: Liat Weber 
Selivansky 

Z
Zaban Bechor Jewellery Ltd.
26 Rambam St. Tel-Aviv
Tel: +972-3-5169991
Fax: +972-3-5169993
E-mail:orly@zaban-bechor.co.il
Web site:www.b-zaban.com
Director: Bechor Zaban
Marketing Maneger: Orly Avigdor
Equipment/services offered:
Zaban bechor is a leader company in the 
extensive. The company specializing in 
importing,exporting,
Manufacturing and marketing gold and 
diamonds jewellery. Company unique 
jewellery collection exclusive designed by 
Ziva Zaban the designer and collection of 
the best designers in the world, Matched 
the fashion trends in the world.



מעבדה גמולוגית לבדיקת יהלומים אבני חן ותכשיטים  

03-6963838 
שירות מהיר מהיום למחר

 והערכת שווי לביטוחתעודות מפוארות עם צילום התכשיט

בדיקת יהלומים מגודלים
הערכות תכשיטים לביטוח

בס”ד

w w w . e g - l a b s . c o m
מתחם בורסת היהלומים, שוהם 4, רמת גן.

Moscow      -      Ramat Gan       -     Kiev

המעבדה מוסמכת על ידי כל הרשויות הדרושות ולתקן ISO בינלאומי



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.

U.S. Roks N Gold
23 Tuval St. Suite 810, Ramat Gan 52522
Tel: +972-3-5750977
Fax: +972-3-6315895
E-mail: usroksngold@gmail.com
Web site: JewelryOutlet.co.il
Director: Ofir Ronen / Shaul Klein
Equipment / services offered: 
U.S. Roks-N-Gold specializes in 
Vintage jewelry from PAWN-SHOPS 
in the USA, unique and special Gold 
and Diamonds Jewelry. All jewelry 
sold at outlet prices. For the last few 
years we supply diamonds to stores.

V
Valigara Online
3 HaMaklef St. Haifa, Israel
Tel: +972-4-8123324
Fax: +972-4-8123329
E-mail: office@valigara.com
Web site: www.valigara.com
Director: Igor Nusinovich
Marketing Mangers: marketing@valigara.com
Equipment / services offered:
1-stop-shop eCommerce platform for 
jewelry and diamonds. Post jewelry 
and gemstones to eBay, Etsy, Amazon, 
Facebook, Pinterest, your website 
etc; manage jewelry inventory, orders 
and clients; automate and optimize 
listings.

Valoro Ltd.
Pob 754 Elqana
Tel: +972-3-9360347
Fax: +972-3-9360296
E-mail:nevo@valoro.co.il

Director: Yair Kontente.
Marketing Mangers: Yair Kontente
Equipment / services offered:
Exclusive importer and distributor of 
Inverness - Ear piercing 14k gold and 
gold plated, Blitz - Gold and silver 
cleaning cloths, Printed cleaning 
cloth, Gold and silver cleaning paste 
and solutions, Goldfiled Jewelries, 
Jewelry Displays and Trays, Koral 
fashion watches, Jewelry box and 
packaging supplies. importing and 
exporting goldfield jewelries
Bags and boxes production in China 
on demand.
Firms Represented In Israel:
Inverness – USA, Blitz – USA.

T
Tamuz Professional Software 
for Jewelry Ltd.
5 Struma St. Petah Tiqva Israel.
Tel: +972-3-6134980
Fax: +972-3-6136338
Mobile: +972-52-5240008
Bangkok:
Tal: +(66)2-6306850/2
Fax: +(66)2-6306855
Mobile: +(66) 86-5382585
E-mail: yacov@tamuz-software.com 
Web site: www.tamuz-software.com 
Director: Yacov Azran
Marketing Mangers: Yacov Azran
Equipment / services offered: 
Since 1986 Tamuz specialize on consulting 
and developing software applications 
for the jewelry field according to the 
market's standards. Shops, chain shops, 
manufactories, wholesale and retail in 
Israel, Thailand and worldwide.

True Love Jewelry Ltd.
Noam Bldg, Suite 1000, 23 Tuval St. 
(Diamond Exchange), Ramat Gan, 
Israel 5213001
Tel: +972-3-7511191
Fax: +972-3-7528220
E-mail: truelovejewel@gmail.com
Web site: www.etsy.com 
Director: Carmel
Marketing Mangers: Galiya
Equipment / services offered:
Jewelry manufacturer, Diamond 
Engagement gold Rings, Pendants, 
Bracelets, earrings with gemolocigal 
certs and personal designes on 
demand, diamond cutter since 1941, 
member of the Israeli Diamond 
Exchange and jewelers assosiation.

S
Shagal Jewellery 
46 Shenkar St. Holon Israel
Tel: +972-544-752560
Fax: +972-9-9574392
E-mail: d-shagal@zahav.net.il
Web site: www.shagal.co.il
Director: Yaakov bend avid
Marketing Mangers: Yaakov gabby
Equipment / services offered:
Gold jewellery manufacturers set whit 
center stone of 1.00 ct. Manufacturers 
of gold ( 9k,14k,18k)setting whit 
diamonds and color stones, big line 
of different model very light sett micto 
pava at finishing high and competitive 
price anew line is coming whit black 
and white diamonds.

Shaul Hozez Insurance Agency 
(2000) Ltd.
94 Allenby St. Tel-Aviv
Tel: +972-3-5666664
Fax: +972-3-5666668
E-mail: shaulhoz@gmail.com
Director: Shaul Hozez
Marketing Manager: Miri Cohen
Equipment/services offered: 
A professional, credible jewllers 
insurance agency with knowledge and 
experience of 18 years in the jewllery 
insurance field. Our office markets 
professional insurance policys for 
manufacturers, wholesalers, agents 
and jewllery stores. We also offer 
overseas shipment insurance and 
exhibition insurance. Our costumer 
repertuar includes some of the leading 
jewellers in the field. 

Silvernet jewelry
3 jabotinsky St. Ramat Gan
Tel: +972-54-3455398, 03-5756423
Fax: +972-3-6136552
E-mail: nsdiamonds@bezeqint.net
Web site: Silvernet.shop
Director: Liat shanell
Marketing Mangers: Liat shanell
Equipment/services offered: 
Silver and Goldfield Jewelry decorated 
with Zircons stones.

Starbox 
Panorama Building, 4th Floor,
84 Ben Zvi Tel-Aviv- Yafo, Israel.
Tel: +972-3-682-6650
Fax: +972-3-5255260
Mobil: +972-54-309-3333
E-mail: starbox@013.net.il.
Web site: www.starbox.co.il.



customers specific requests. All bags 
are environmentally friendly with 
a print-on option. We provide our 
customers with an innovative branding 
concept close and accurate attention 
to their every requirement.
We are fully committed to meeting 
deadlines and strict quality control.

O
One Light Trading & Services Ltd.
11Shderot Lachis St. Qiryat Gat
Tel: +972-8-6559911
Fax: +972-72-2282652
E-mail: info@onelight.co.il
Web site: www.onelight.co.il
Director: Hananel Sulimani
Marketing Mangers: Haviv Ben Gal
Equipment / services offered:
Import and marketing of advanced 
equipment and machinery for 
industries in Israel and worldwide. 
Providing laser engraving and cutting 
tools for the jewelry industry, while 
emphasizing the quality, reliability 
and service close accompany and fair 
and comfortable cost.
Firms Represented In Israel:
Max Laser, China, Ipg, Germany.

P
Paz Creations Ltd.
5 Shoham St. Ramat Gan
Tel: +972-3-7412676
Fax: +972-3-7601195
E-mail:sales@paz-creations.com
Web site: paz-creations.com
Directors: Daniel Newfeld & Liora 
Talmor 
Marketing Manager: Daniel Newfeld
Equipment / services offered: 
A Design house, manufacturer and 
Distributor of Fine jewelry worldwide.
Collections of sterling silver, ,14karat 
and 9 karat Gold with semi-precious 
stones Overstock available for 
immediate sell for attractive prices. 

Jewelries Industry. Consolidation 
and planning industrial policies. 
Examining statistical data Issuance of 
licenses. Dealing with requests and 
making assessments in relation to 
receiving assistance from the Ministry 
of Economics Funds. Initiating 
collaboration between diamond 
dealers and jewelers, governmental 
representation in organizations and 
international conferences.

Miracles By Ilanit
16 Levy Eshkol St. Tel-Aviv
Tel: +972-3-7415786, 054-5525966
Fax: +972-3-7415787
E-mail: info@miraclesbyilanit.com
Web site: www. miraclesbyilanit.com
Director: Ilanit Nissim
Equipment / services offered:
Ilanit Nissim is the founder and 
designer of Miracles by Ilanit Jewelry. 
Since 2004, she designs jewelry that 
echo her own story. An enchanted 
story that has its roots in the middle 
East: born and raised in Milan,
Ilanit comes from a large family of 
third generation diamond dealers.
Miracles by Ilanit Jewelry reflect 
Ilanit’s sensitivity. She creates a 
modern jewelry, affordable and 
easy to wear. Light and extremely 
comfortable, charactherized by 
Italian craftsmanship, 18 carat gold 
and highest quality of diamonds and 
precious gems. Hand made in Italy 
with the utmost attention to detail and 
quality.

N
New Pack Holdings Ltd.
Kessem Industrial Area
Tel: +972-3-9721770
Fax: +972-3-5563334
E-mail: newpack99@gmail.com
Web site: www.new-pack.biz
Director: Shmulik Moalem, Meiri Meir.
Products / services offered: 
"New-Pack Holdings" is one of the 
more experienced companies in the 
Jewelry and Accessories packaging 
design. The company is engaged in 
importing and manufacturing a vast 
variety of packages, jewelry boxes, 
display devices and lamination bags 
in very attractive rates through a 
strong and close cooperation with 
the Chinese production line. We 
specialize in specially designing bags 
in various textures according to our 

M
Mafil
6 Bareket Petach Tikva
Tel: *9495
Fax: +972-3-9183376
E-mail: info@mafil.co.il
Web site: www.mafil.co.il
Director: Raz Darabi
Marketing Mangers: Ofira Tamir
Equipment / services offered:
Mafil leads the 3D Solutions 
market in Israel. The company 
represents global leading brands 
and offers the professional business 
advanced solutions in FFF, SLA and 
MJF technologies together with 
advanced consumable materials and 
complementary equipment including 
scanners and software solutions.
The advanced products marketed by 
Mafil are designed for professional 
sectors such as: medicine and dental, 
industry and jewelry.
In addition, the company leads 4 
more business activities:
• Professional print
• Organizational output Management
• Business laptops (Toshiba) 
• Total Computerized solutions by the 
sub company A.ninun.
Firms Represented In Israel:
3D systems, DWS, Ultimaker.

Marry Wedding Rings
98 Allenby St. Tel Aviv
Tel: +972-3-5665551
Fax: +972-3-5665559
E-mail: marry1@zahav.net.il
Director: yoav shenhav
Marketing Mangers: eyal katri
Equipment / services offered: 
The company specializes in the import 
and production of wedding rings.

Ministry of Economy and 
industry, Diamond Controller, 
Precious Stones & Jewelry 
Administration
3 Jabotinsky St. P.O.Box 3007,
Ramat Gan 52130
Tel: +972-7347704
Fax: +972-3-5754137
E-mail: Rachel.Betzalel@Economy.gov.il
Head of Jewelry Division: Mrs. Rachel 
Betzalel
Director of Diamond Controller:
Mr. Shmuel Mordechai 
Equipment / services offered:
Promoting marketing and 
development in the Diamonds and 



Equipment / services offered:
IVALINO gold is a company 
specializing in the production of 
fine jewelry presetting, fine jewelry, 
and finished jewelry for wholesale. 
Our company imports high quality 
products directly from our workshops 
in Italy and proudly set diamonds in 
ISRAEL. You are welcome to visit our 
showroom.

J
Jewels 3D Technologies
121 Menachem Begin St. Tel Aviv.
Tel: +972-50-400-7019
E-mail: nadav@jewels.co.il
Web site: www.jewels.co.il
Director: Nadav Dadon
Equipment / services offered:
Jewels allows you to display items 
in your virtual stores in 3D. By 
transforming images into a live 3D 
model in a quick and easy way. The 
simulations can be designed in real 
time by browsing users (engraving, 
adding stones, and changing material).

L
Liat Gilad - Custom
Made High Jewelry
25 Rabin St. Kiryat Ono
Tel: +972-50-7663837
Fax: +972-77-5512798
E-mail: info@liatgilad.com
Web site: www.liatgilad.com
Director: Liat Gilad
Marketing Mangers: Liat Gilad

Little Silver 
79 Alenby St Tel Aviv 6513417
Tel: +972-3-5254250
Fax: +972-3-6294460
Email: Little-Silver@Hotmail.com
Director : Eyal Avioz
Marketing : Oren Shay
Equipment / services offered:
Import ,Export,  Manufacturing & 
Marketing Of Silver Jewelry 
Judaica. Silver Chains & Silver Parts 

Green Coat Ltd.
6 Hasolel St. Haifa Bay
Tel: +972-4-8721183
Fax: +972-4-8724839
E-mail: tal@chrom.co.il
Web site: www.chrom.com.il
Director: Dov Douvdevani
Marketing Manager: Tal Leskovich 
+972-52-5319999
Jewelry Agent: Aya Weiss
+972-53-5720110
Equipment / services offered:
Green Coat: Metal  Finishing Plant 
Ltd. Is the biggest plant in Israel. 
GREEN COAT gives plating services 
for over 50 years, excellence with 
high quality and service. The gold 
plating services are given a wide 
knowledge and variety. Learn more at 
www.chrom.co.il 

I
Israel Jewelers Association
Tel: +972-54-6797777
E-mail: gadi@ijma.org.il
Web site: www.ijma.org.il
Director: Gadi Gertel
Equipment / services offered:
I J A The Israel Jewelers Association 
serves and represents hundreds 
of jewelry companies throughout 
the Jewelry industry. Our goal is to 
provide our members with the tools, 
knowledge and information that will 
promote their businesses and enable 
them to function and keep ahead in 
our dynamic and exciting industry. 
Discover the magnificent world of 
Israel’s jewelry, world-class designers 
and companies.

Ithil Metal Works
4 Shvil Hamifal St. Tel Aviv 66535 Israel
Tel: +972-3-5182231
Fax: +972-3-6818984
E-mail: ithil@zahav.net.il
Web site: www.ithilmetalworks.com
Director: Gilli Dagmi
Marketing Mangers: Israel Ben Haroush
Equipment / services offered:
Silver & Gold Handcrafted jewelry. 
Design & Manufacture.

Ivalino Gold Accessories Ltd.
1 Jabotinsky St. Ramat Gan
Tel: +972-3-6998665
Fax: +972-3-6998256 
E-mail: info@ivalino.co.il 
Web site: www.ivalino.co.il 
CEO: Bar Samuel 
Marketing Manager: Ariel Samuel 

 In our factory we use the most 
innovating and sophisticated methods 
and techniques for production. We 
adhere to a strict level of quality 
control in order to provide our 
customers with excellence.

German Kabirski TLV
66 Ben Yehuda St.Tel Aviv
Tel: +972-54-4465590
E-mail:katsmanva@gmail.com
Web site: jewelrycreative.ru/en
Director: Katsman Zhanna
Marketing Managers: Simona Regev
Equipment / services offered: 
Firms Represented In Israel: Silver 
925, Rodium plated, Precious and 
Semi-Precious Gem Stones.
German Kabirski.

Gold Trade Jewellery Ltd.
90 Alenby St.Tel Aviv
Tel: +972-3-560-49-55
Fax: +972-3-566-20-77
E-mail:EFI1KOZEL@GMAIL.COM
Director: Peretz Dovrat
Marketing Mangers: Efi Kozel-Igal Dovrat
Equipment / services offered:
Importing and marketing of 14k 18k 
21k gold jewelry and diamonds.

Gold Center 
7 Hayozmim St. Or-Yehuda, Israel
Tel: +972-3-5334335
Fax: +972-3-6340445
E-mail: goldcenter@talmor-mc.com 
Web site: www.gcrefinery.com 
Director: Oz Talmor 
Marketing Mangers: Orly Sherman
Equipment / services offered:
Gold Center is Israel’s first and leading 
refinery! Its services include metal 
refining, melting, laboratory, industry 
products, solutions refining, e-scarp 
recycling, trading of noble and non-
ferrous metals and more.

Golden Blessing Ltd.                         
5 Har Sinai St. Tel-Aviv 
Tel: +972-3-6219999 
Fax: +972-3-6219998
E-mail: office@gbl.co.il
Web site: www.gblco.il     
Equipment /service offered:
Golden Blessing is a family business 
that has been active in the field of 
precious metals for over 45 years, in 
both in the local and the international 
markets. Company activity: Precious 
metal trading Precious metal refining 
Semi-finished findings for the jewelry 
industry Jewelry for diamond setting 
Machine chains. 
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F
Fine Center Ltd.
North Branch: 3 Ha-Ashlag St.
P.O.Box. 25245 (Check post)
Haifa 32951, Israel
Tel: +972-4-8427427
Fax: +972-4-8427428
Ramat-Gan Branch: 6 Ahaliav St. 
Diamond stock market area 
Tel: +972-3-7445510
Fax: +972-3-7445520
E-mail: finecenter@gmail.com
Web site: www.finecenter.co.il
Director: Evgeny Gerson
Marketing manager: Alina Biriotti
Equipment /service offered: 
Activity description: Import & 
Marketing of equipment, tools, 
materials and accessories for the 
Jewelry industry. Development, 
planning and production of 
equipment, material and devices 
for special technologies in the 
jewelry field. Establishment of 
production lines, providing services 
of different kinds of jewelry works, 
maintenance and equipment repair. 
Firms represented in Israel: Hager 
& Meisinger GMBH (Germany); 
EVE Emst Vetter (Germany); KERR 
Corporation (USA); Pepe Tools (USA); 
Antilope (German trade mark); GRS 
– Glendo Corporation (USA); Opdel 
(Italy) and Elettrolaser (Italy).

G
Gallery 74
74 Ben Yehuda St. Tel Aviv, Israel
Tel: +972-522-236383
Fax: +972-3-5226802
E-mail: galery74@yahoo.com
Web site: www.gallery-74.co.il
Director: Moti Ben Mordechai
Equipment / services offered: 
Marketing and selling of Lab Grown 
Diamonds /Cvd Diamonds.

Gani Jewelry
26 Tuval St. Ramat-Gan
Tel: +972-3-6700424
Fax: +972-3-6732105
E-mail: ganijewelry@gmail.com
Web site: ganijewelry.com
Director:Hezi Gani
Equipment / services offered:
Gani Jewelry is a well-known 
Jewelry Manufacturer with over 25 
years of experience in designing, 
manufacturing, and distributing 
millions of jewelry pieces worldwide.

Marketing Mangers: Arnon Dahan
Equipment / services offered:
Our Company Specializes In 
Manufactures And Markts Laboratory 
Diamonds In Various Markets In Israel 
And Abroad.

Dror Adani Hakol Zahav
3 Jabotinsky St. Ramat Gan Diamond 
Exchange  Shimshon Bld 8/19
Tel:  +972-7-373-09263
Fax: +972-7-373-09263
E-mail:adanidror@yahoo.com
Director:Dror Adani
Equipment / services offered:
Gold findings diamond jewelery  

Dynamic Cleaning Products 
and Packaging Ltd.
30 Steinberg St. Ramat Motza  
Jerusalem
Tel: +972-2-6518062,
US: +1-561-327-4840
Mobile: +972-53-4444320
Fax: +972-2-6540923
E-mail: dinamic2003@bezeqint.net
Managing Director: Mr. Shimon Atzor
Exclusive representatives of: 
Connoisseurs Products, USA. Pro 
Excel, Thailand. Distributors for: 
Hagerty and Sons, Europe

E
Emmanuel Telangana 
Jewelleries
Tel: +91-9393990012
Fax: +91-8862227373
E-Mail: telanganajewlleries@gmail.com
Managing Partner: Geddam Raveendra
Marketing Managers: Kollabathula 
Vijayshekar, Tadi Sparjan

Eshed Designs Ltd.
54, Betzalel St. Ramat Gan 52521 Israel
Tel: +972-3-5751137
Fax: +972-3-5751475
E-mail: info@gems.net
Web site: www.starofd.com 
Director: Liran Eshed
Equipment / services offered: 
Eshed Designs is a manufacturing 
company for fine jewelry crafted in 
gold and combining diamonds and 
precious gemstones. The company 
has over than 45 years' experience 
manufacturing diamonds and 
gemstones in the highest standards.

specialize in silver and fashion 
jewelry with very hi quality and very 
rich collection. Rings pandent earring 
and bracelet. 18k gold and platinum 
jewelry with diamonds.

Citra Jewely Ltd.
1 Jotinski St, Ramat Gan Israel
Tel: +972-3-5752318
Fax:+972-3-03-5753110
E-mail: yossie@pearls.co.il
Web site: www.pearl.co.il
Director: Yossie Piekarski
Equipment / services offered: 
Established in 1979, Citra has grown 
over the last thirty years to become 
one of the leading pearl and pearl 
jewelry dealers in Israel. Citra is a 
leading wholesaler and distributor of 
gold pearl jewelry set with diamonds. 
Citra carries a full range of loose 
pearls, specializing in cultured, 
Freshwater, South Sea and Tahitian 
pearls. The company also offers an 
exclusive range of pearl designed 
jewelry, which includes necklaces, 
bracelets, earrings, pendants, rings 
and clasps. With its own designing 
department, Citra ensures that its 
collections are unique and innovative. 
We have the bulk share of the Israeli 
market and we want to market out 
jewelry in the U.S., Europe and the Far 
East.

Colgem-Coldiam Ltd. 
23, Tuval St. Ramat Gan 5252238
Tel: +972-3-7516866
Fax:+972-3- 7526298
E-mail: colgem@netvision.net.il
Web site: www.colgem-el.com
Director: Israel Eliezri
Marketing Manger: Oren Eliezri
Exclusive representatives of:  
Import, production and marketing 
of color gemstones and fancy color 
diamonds, cutting of gems and 
professional support to gem merchants 
jewelry manufacturers and goldsmiths. 
Among our gems: ruby, sapphire, 
emerald, aquamarine, tourmaline 
beryl garnet and others.

D
Diamonds Created Yatkovski's
1 Zabutinski St. Ramat Gan
Tel: +972-54-555015/052-7807827 
Fax: +972-3-5618878
E-mail: yat.sarit@gmail.com
Director: Sarit Yatkovski



A
A.S.Finetech (2014) Ltd.
27 Schoken St. Tel-Aviv, Israel 6653210
Tel: +972-3-9108999
Fax: +972-3-9108750
E-mail: finetech.ltd@gmail.com
Web site: www.finetech-ltd.co.il
director: Avi Eliav
Marketing mangers: Nir Gilad, Doron Duek
A.S. Finetech (2014) Ltd. Specializes 
in precious metals refining.
Finetech renders refining services to 
the jewelry, electronics and security 
industries. Finetech offers for sale 
Gold soldering materials, Alloys, 
Platinum &Palladium solutions and 
Diamond recovery process.

Advanced Quality A.C.C. Ltd
Noam Tower, Fl. 8 Rm. 801c, 23 Tuval 
St. Ramat Gan, 5252238
Tel: +972-3-6124660
Fax: +972-3-6124661
E-mail: info@advancedacc.com
Web site: www.advancedacc.com
Director: Kobi Sevdermish
Marketing Mangers: Andy 
Gerstenhaber
Equipment / services offered:
Advanced Quality is one of the 
longest established companies that 
specializes in natural superfine quality 
cut gemstones including: Tanzanite, 
Tourmaline, Garnet, Sapphires (blue 
,pink and yellow) Aquamarine, Spinels 
and others. Firms Represented In 
Israel: Kobi Sevdermish. 

Alan-Or
76 Allenby St. Tel Aviv
Tel: +972-3-5177477
Fax: +972-3-5169006
E-mail: eyal@alanor.co.il
Director: Eyal Sharon
Equipment / services offered: 
ALANOR Company it’s a wholesaler, 
it was established 30 years ago. 
Our company is launching a new 
collection that will be shown at the 
JOVELLA exhibition. As always you 
can enjoy our fashionable and high 
quality jewelry from all over the world. 

Alit Jewelry
2 Bezalel St. Jerusalem
Tel: +972-2-5000683
Fax: +972-2-5342991
E-mail: alitjewelry@gmail.com
Web site: www.alitjewelry.com
Director: Alit Heiman
Marketing Mangers: Alit Heiman
Equipment / services offered: (up to 
30 words) Alit Heiman, a jewelry 
designer who design and produce 
a unique and artistic handcrafted 
jewelry from 925 sterling silver, 
gold and stones. Her jewelry sells at 
museums and art galleries around the 
world.

Artpix 
E-mail:artpixjewelry@gmail.com
Web site: art-pix.co.il
Director: Yoni Narodezki
Equipment / services offered:
Fine jewelry visualizations.

B
B&B Benbassat
5 Simtat Hashach St. / 85 Allenby St.
Tel: +972-3-6826834
Fax: +972-3-6811086
E-mail: b&b@benbassat.co.il
Website: www.benbassatfindings.com 
Director: Nissim Benbassat
Marketing: Hagay Benbassat
Equipment/services offered: 
Importing, Manufacturing & Marketing 
of Silver, Goldfilled, Brass & Pewter 
Findings. Tools, materials and 
equipment for jewelry manufacturers 
& designers. Chains, Beads & 
stringing materials. Casting, Plating & 
Electroforming Services.

Briza Lior Ltd.
Diamond Exchange Building suite 1061
21 Tuval St. Ramat gan 52521 Israel
Tel: +972-3-5035552
Fax: +972-3-5035554
E mail: libi@brizalior.com
Director: Lior Izboutzky
Marketing Mangers: Libi Korsia & 
Yonatan Israeli
Equipment / Services offered:
Briza Lior have two main departments:
Department White: White Diamonds 

small and large, all cleaning and 
colors. Department Color: colored 
diamonds in all sizes and shapes.
Specialized services for jewelers and 
industry personnel.
Lior breeze also gives diamond 
coloring services on demand.

C
Caliber Engineering & Computer
14 Moshe Dayan St. Petach Tikva, 
Israel 4951814
Tel: +972-9-9504890 : 
Fax: +972-09-9504892
E-mail: guy@caliber.co.il
Web Site: www.caliber.co.il
Director: Guy Engel 
Marketing: Guy Engel
Equipment / services offered: 
Caliber Engineering specializes in 
the importation and marketing of 3D 
Printers, laser machines and welders 
from the top leading brands in the 
world. We supply installation, training 
and technical service to the different 
solutions.

Cassiopeia-d 
8 shoham St. Ramat-gan israel
Tel:+972-77-5181500
Fax:+972-775181500
E - mail:david@cassiopeia-d.com
Web site:www.cassiopeia-d.com 
Director:Mr. David winter
Marketing Managers: Mr. David winter
Equipment / services offered: 
Sole agent of: "Solid-Scape" USA the 
3D wax printing "Elettrolaser" Italy & 
"Laserstar" Usa, "Invicon" Austria, 
"U-Marq" Uk, "Otec" & "Jentner" 
Germany.

Cinnamon design & 
manufacture 
31 Kfar Giladi St. Tel Aviv
Tel: +972-54-5984744
Fax: +972-3-9160510
E-mail: cinamon25@gmail.com
Web site: www.cj925.com
Director: Gabriel Barashi
Equipment/services offered:
The company design and manufactur 
jewelry more than 20 years. We 

List of Exhibitors
Jovella 2018








