
 

 

 

  

 ספקים ויצרנים  -מוצרי היגיינה ומיגון לקורונה 

 דוא"ל טלפון נייד איש קשר שם החברה מוצר

 yigal@assuta-ind.com 052-6776480 יגאל ישי אסותא אלבד אלכוהול %70 –דלי עם מגבוני חיטוי למשטחים 

הסעדה קייטרינג חמגשיות למפעלים )מינימום 

 אלף מנות(  20הזמנה של 
 ביכורים

יעקב יצחק 

 לבין
053-2203414 labin@bikurim.biz 

 allwear@beryl-davis.com 050-3793216 גבי פישר בריל דיויס מסכות לפנים

 sharon@deleksan.com 054-9012331 שרון פוטרמן דלקסן אתנול לחיטוי

 sophie.harry@zohardalia.co.il 054-6696435 סופי הררי זהר דליה חומרי חיטוי

 ערכות לינה הכוללות מיטה מתקפלת עם מזרון
פוליקרט 

 טכנולוגיות
 menachem@polycartt.com 4-98580880 מנחם גרינשפן

 

 info@newform.co.il 050-6315080 אלי סאן סריגי ירושלים  מסכות מגן

 anatb@ashplast.com 054-8027937 ענת ברזילי אשפלסט יריעות ושקיות אשפה

 מסכות סטריליות
חברת מובייל בי 

  די ישראל
 rwiner68@gmail.com 054-2283030 רועי וינר

מסכות פנים, אלקוג'ל, כפפות מכל הסוגים, 

 .חליפות, משקפי מגן ועוד ציוד מגן אישי וסניטריה

אלמוג ציוד טכני, 

 סאן הייטק
 ran@san.co.il 50-82899010 רן נקש
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 Ron@barkal.co.il 054-6552210 רון בית דוד בר קל חלוקת חגמשיות מזון למפעלים

 מסיכת מיגון
דפוס אומן נהריה 

 בע"מ
 haimouman@gmail.com 050-2444528 חיים אוחיון

 ilan@wetnaps.com 054-7301400 אילן דה פריס ווטנפס לילדיםמגבוני חיטוי אישיים, מתאים במיוחד 

 yaarit@sn-medical.com 054-4395832 יערית רומנו שיאון מדיקל מסיכות מגן

 adif@aviramf.com 052-2274164 עדי פרוסט רב סל טכנולוגיות מסיכות מיגון

 yaniv@upon.network 0524470202 יניב קזז און-חברת אפ מסיכת מיגון

 סולו איטליה  מסיכות מגן
יאיר די 

 קאסטרו
050-8528882 yair@soloitalia.co.il 

 hagit@hagor.co.il  052-6000750  חגית פרנקל חגור אוהלים, מיטות שדה 

 Ran.rojek@teva.co.il 054-8885842 רן רוזק טבע חומרי חיטוי ספטולי

 Chica23@walla.co.il 050-2958708 איריס נבו דרך הטבע ג'ל טבעי-אלכו

 tarry@isramarin.com 054-2483779 טרי ניומן ישראמרין מכולות 

 amit.zaidman@gmail.com 050-6840991 עמית זיידן מגש פרבר חמגשיות של מזון כתחליף לחדר אוכל 

 ייצור אלכוהול 
ממזקקת מילק 

 אנד האני
 eitan@mh-distillery.co.il 054-9114103 איתן עתיר

 yigal@sasatech.co.il 054-2873900 יגאל שיטרית סאסא קוסמטיקס ייצור אלכוג'ל 

 Guyb@sasatech.co.il 054-6654911 גיא בשן סאסא טק וחומרי ניקוי חיטויייצור חומרי 

 eliraz@razsprayers.com 054-7232751 אלי רז מרססי רז מערכות חיטוי נגד קורונה לשטחים קטנים ורחבים

mailto:ilan@wetnaps.com
mailto:adif@aviramf.com
mailto:yair@soloitalia.co.il
mailto:hagit@hagor.co.il
mailto:Ran.rojek@teva.co.il
mailto:Chica23@walla.co.il
mailto:tarry@isramarin.com
mailto:amit.zaidman@gmail.com
mailto:eitan@mh-distillery.co.il
mailto:Guyb@sasatech.co.il
mailto:eliraz@razsprayers.com


 

 

 

סט היגייני לניקוי ידיים ומגבונים אנטיבקטריאליים, 

  70%מגבוני אלכוהול 
 nahuml@albaad.com 050-7310754 נחומי לבבי  על בד 

 שירותי חיטוי למפעלים כלי רכב ולכל מתחם
עלה שירותי 

 אקולוגיה
 alex@ecology-services.com 050-4413344 אלכס מנגולד

 yossi@mandelboim.com 054-6744800 יוסי מנדלבויים פולימרים זיקים  מזרונים

 Yishai@Concept-Rx.co.il 054-4250575 ישי פרידמן קונצפט לרוקחות  חומרי חיטוי למשטחים

 knoll50@zahav.net.il 054-4534790  עובד רימון קנולטק  מזרנים רגילים ומתנפחים, שקי שינה, אוהלים 

 urib@degania-ind.com 054-4478213 באוארי אור  דגניה תעשיות  שירותי חיטוי למפעלים ומשטחים

 תכשירי חיטוי לציוד, משטחים, מבנים ורכבים
דור.קי פיתוח 

 ושיווק בע"מ

 נועם יגאנה
 

052-3554686 noam@dorky.co.il 

גל אלכוהול, תרסיס אלכוהול, ביגוד מגן, מסיכות 

  וחליפות )נגד קורונה(, מערכות חמצן

דקר ציוד רפואי 
  בע״מ

 
 kim@dakar.onmicrosoft.com 08-9257888  דוד קים

 

 ייצרני מגשיות מפלסטיק 

אם.סי.פי 

פרפורמנס 

 פלסטיק בע"מ

 rinat.lamberti@mcp.co.il 050-4444046 רינת למברטי

 alonplasticip@gmail.com 054-7302325 אלון עמראן יקאלון פלסט ניקויו היגיינה מוצרי

 arikdolarik@gmail.com 052-3564428 אריק טורקניץ KN TANOX 95הספקה של מסכות  

 hagai@dfomer.com 052-4448506 חגי צ'יש D.F. Omer מסכות למפעלים

 office@clean-bit.com 054-5533383 איילת Clean BIT מערכות חיטוי וטיהור שירותי חיטוי וטיהור,
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 מוצרי חיטוי ותרופות
בן שמעון פלוריש 

 בע"מ
רפאל בן 

 שמעון
054-9001116 raphy@floris.co.il 

 

 לפרטים נוספים ולהצטרפות למאגר:

 yael@industry.org.il 0509478808יעל לוקש 
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