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 במרכז הייצור המודרני יצרני היהלומיםאלפון 

 
 מרכז הייצור המודרני

 , רמת גן3, קומה 28רח' תובל 
 03-7529925טלפון: 
 03-7529924פקס: 

 marina@israelidiamond.co.ilאי מייל: 
 

  אלי כהן
 

  3חדר: ה מס'
 הנציג: אליהו כהן 

  050-5954174: מס' הנייד
 ת, מרובעות, פנטזי, פנסיעגולו - ליטוש ןקבלתמחות: הה
 + c1.0: משקלה
  VG, EXגימור: ה

 GIAהתעודות: 
 5: המולות 'מס

 אר די. אר.
 

  9חדר: ה מס'
 הנציג: יששכר קורט 

  052-3221543: הניידמס' 
 עגולות, מרובעות, פנטזי, פנסי –קבלני ליטוש התמחות: ה
 +c2.0 משקל:ה
 VGגימור: ה

 6: המולות 'מס

 לי יהלומיםיבריטברט עצמון וג
 

  8חדר: ה מס'
 שם הנציג: עצמון בריטברט 

  054-4756798טלפון: המס' 
  , מרובעות, פנטזי, פנסיעגולות -קבלני ליטוש תמחות: הה
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 +  c0.7: למשקה
 EXגימור: ה

 10: המולות 'מס
 

 דייגי אברהם בע"מ
 

  7חדר: ה מס'
 הנציג: בני פול 

  054-3456223: הניידמס' 
 , מרובעות, פנטזי, פנסיעגולותתמחות: הה
 + c 1.0משקל:ה
 VGגימור: ה

 2 :המולותמס' 
 

 ה.ס יהלומים 
 

 (1.2.15-)החל ב 2חדר: ה מס'
 הנציג: יצחק שמאיל

 054-3970954טלפון: המס' 
 , מרובעות, פנטזיעגולות - קבלן ליטושהתמחות: ה
 +c 1.0: משקלה
 EXגימור: ה
  IGI, HRD,GIA    תעודות:ה

 1: המולותמס' 
 

 סי  או. טי.
 

 (1.2.15-)החל ב  2חדר: ה מס'
 הנציג: רן תמיר

 054-3970975: הניידמס' 
 ,Heart & Arrows  -קבלן ליטוש  תמחות:הה

 עגולות, מרובעות, פנטזי
 +c 1.0: משקלה
 EXגימור: ה
 GIA תעודות:ה

 1: המולותמס' 
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 יהלומי אחים ירושלמי 
 

  (1.2.15-)החל ב 2חדר: ה מס'
 תייר  הנציג: עמוס

  054-3975809: הניידמס' 
 עגולות התמחות: ליטושה
  +c 1.0: משקלה
 G, VG, EXגימור: ה

 1 :המולותמס' 
 

 יתום ייצור יהלומים 
 

  14חדר: ה מס'
 הנציג: מוטי יתום 

  050-3525433: הניידמס' 
  עגולות, מרובעות, פנטזי, פנסי –קבלן ליטוש התמחות: ה
 +c 1.0: בגלם משקלה
 VG, EX גימור:ה

 10: המולותמס' 
 

 מרכוס 
 

  4חדר: ה מס'
 הנציג: אבשלום מרכוס 

  054-3977244: הניידמס' 
  עגולות, מרובעות, פנטזי, פנסיתמחות: הה
 +c 1.0משקל: ה
 VG, EXגימור: ה

 3: המולותמס' 
 

 נופר לייזרים 
 

  10חדר: המס' 
 הנציג: עופר כהן 

  054-3010442: הניידמס' 
 ניסור לייזר ירוק )שרין(ני קבלהתמחות: ה
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  צור יהלומים בע"מיסעדיה י

 
  13חדר: ה 'מס

 הנציג: איציק סעדיה 
  054-3453532: הניידמס' 

  םאוטומטי - עגולות ליטוש ןקבלהתמחות: ה
  +c0.3 :משקלה
 EXגימור: ה
 AGS ,GIA תעודות:ה

 12מס' המכונות: 
 

 עמרני מני משה 
 

   (1.2.15-)החל ב 15חדר: ה 'מס
 הנציג: ויקטור ברכה 

  054-3973540: הניידמס' 
  עגולות, מרובעות, פנטזי ופנסי –ליטוש קבלן התמחות: ה
 + c 0.5משקל:ה
  G, VG, EXגימור: ה
 GIA, IGI, EGLתעודות: ה

 8 מס' המולות:
 

 ראובן דורון 
 

  16חדר: ה 'מס
 הנציג: דורון ראובן 

  054-3978770: הניידמס' 
 , מרובעות, פנטזי, פנסיעגולות – ידני יטושקבלן לתמחות: הה

 עגולות -ואוטומטים 
 + c1.0: משקלה
  G, VG, EXגימור: ה
 תעודות: כל סוגי התעודותה

 10מס' המולות: 
 8המכונות: מס' 

 
  'יובל ושות ש.
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  (1.2.15-החל ב) 15חדר: ה 'מס

 הנציג: ארנון יובל 
 03-5750067: הטלפון במשרדמס' 

 1מס' המולות: 
 

 שמנסקי יהלומים 
 

  2חדר: ה 'מס
 הנציג: שחר חלאוי 

  050-2790660: הניידמס' 
  עגולות, מרובעות, פנטזי, פנסי –קבלן ליטוש התמחות: ה
  c3.0 – 0.25 :משקלה
  EXגימור: ה

 GIAהתעודות: 
 2מס' המולות: 

 
 טכנולוגיות שרין

 החברה: שרין טכנולוגיות בע"מ
 6מס' החדר: 
 (גליתאהי גלקסי )שירות –ההתמחות 

 
 בית הספר לליטוש  -  מכון היהלומים

 
 1מס' החדר: 

 קורס לליטוש ידני בהדרכת מורה בכירתמחות: הה
 7מס' המולות: 

 
 משרד מרכזי -  מכון היהלומים

 
  11חדר: ה מס'

 
 מנחם מועלם  הנציג:

  054-3979946: הניידמס' 
 לליטושמורה ומרכז התמחות: מנהל הה
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 בן סדון הנציג: רונן 
  054-3450132: הניידמס' 

 תמחות: גמולוגהה
 

 

 : מרינה אפשטיין הנציגה
  052-5940053: הניידמס' 

 מינהלהמכונת צבע,  אוגי, תמחות: שרין,הה
 
 –מחשבי שרין ואוגי ומיקרוסקופים  –תחנות עבודה עצמאיות  3

 לשירות היצרנים במרכז הייצור המודרני


