חיפה בשטח
עיתון החקלאות של חיפה כימיקלים
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 50שנה לחיפה כימיקלים:
ככה מייצרים הצלחה
משק מלכה משדה יצחק
מולטיגרו  -דשן בשחרור מבוקר
האידיאלי למזרעי החורף
דישון ירקות בחנקת אשלגן או
אשלגן כלורי  -מה ההבדל?

שנה
50
לחיפה כימיקלים:
ככה מייצרים הצלחה

ישי וקסמן
חקלאים יקרים,
השנה חיפה חוגגת  50שנים להיווסדה .זהו
זמן מצוין להסתכל אחורה ולראות את כברת
הדרך שעברנו .הרעיון להקים מפעל לדשן
שכלל לא היה בשימוש חקלאי נשמע מופרך
לחלוטין בזמנו ,וכיום אנו נמצאים בחזית
ייצרני הדשנים המיוחדים בעולם .חיפה
כימיקלים נחשבה ,מאז היווסדה ,לפורצת דרך
בחשיבה יצירתית ,בייצור מוצרים מיוחדים,
ובפיתוח שווקים חדשים בכל העולם .לאורך
השנים התווספו מוצרים מגוונים לסל ,ונאסף
ידע רב לגבי השימוש בהם .ידע זה הוא פרי
ניסיון שצברנו ברחבי העולם ,משך מעשרות
שנים .במקרים רבים חיפה הייתה "החלוץ
לפני המחנה" .בגיליון זה רצינו לשתף אתכם
בסיפורו של המפעל ,ומה עומד מאחורי שקי
הדשן המוכרים כל כך.
כמו כן ,הבאנו את סיפורו של משק מלכה
ממושב שדה יצחק ,אשר בחשיבה "מחוץ
לקופסה" ובלקיחת יוזמה והכנסת חידושים,
יכול להוות דוגמא למשק בישראל המתמודד
בהצלחה במציאות החקלאית הישראלית
של ימינו.
בשתי כתבות קצרות אנו רוצים להזכיר
ולחדד נקודות שונות בדישון ירקות עם דשני
כל ומולטיגרו לגידולי שדה ,ואנו מקווים כי
המידע יהיה שימושי עבורכם.
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה,
אנו רוצים לברך אותכם בשנה טובה
ומוצלחת ,פורייה ורווחית.

וכרגיל ,נפגש בשטח.

אבישי שניידר
אגרונום אזור המרכז והבקעה

חיפה כימיקלים חוגגת השנה יובל להקמתה ,וזהו זמן טוב להיזכר בסיפור המפעל ,מהניסויים
הראשונים לייצור חנקת אשלגן ועד הפיכתו למותג עולמי מוביל.
החזון להקמת המפעל עלה בתחילת שנות
ה ,60-מתוך מחשבה על האופן שבו ניתן לנצל
בצורה אופטימלית את המחצבים המוגבלים
הקיימים בישראל – אשלג מים המלח וסלעי
פוספט בנגב .הקמת מפעל בסדר גודל גדול כל
כך ,המבוסס על פטנט ישראלי וחשיבה חדשנית
בכל מובן ,לא היה דבר של מה בכך בישראל של
אותן שנים.
פרופ' אברהם בניאל ,ממקימי תמ"י (תעשיות
מחצבי ישראל) ,הגה את תהליך ייצור חנקת
האשלגן .הרעיון הבסיסי היה ליצור תגובה
כימית בין חומצה חנקתית ואשלג (אשלגן כלורי
מים המלח) ,ובכך להחליף את אטום הכלור
במולקולת חנקה ,וליצור דשן אשלגני-חנקני
ללא כלורידים .תוצר הלוואי הינו חומצת מלח
( ,)HClשבאמצעותה ממיסים סלעי פוספט
מהנגב ויוצרים חומצה זרחתית.
המתקן שתוכנן לשם כך ,ליד בתי הזיקוק
בחיפה ,נועד לייצר מאה אלף טון לשנה ,פי
שניים מהמתקן הגדול בעולם באותה עת ,ורבים
לא האמינו כי הדבר אפשרי .לאחר שבדקו את
התהליך בתנאי מעבדה והחליטו כי הוא אפשרי,
היה צריך לוודא כי יש שוק לחנקת אשלגן ,שעד

להקמת חיפה כימיקלים ,כלל לא שימשה כדשן,
עקב מחירה הגבוה .בעבודה מאומצת הצליחו
למכור  50אלף טון מהדשן ,עוד לפני שהחברה
כלל החלה בבניית המתקנים.
מכיוון שמדעני החברה היו כה אופטימיים
מתוצאות הניסוי בתנאי המעבדה ,הוחלט לבנות
את מתקן הייצור בהיקף מלא ,ולדלג על שלב
הפיילוט (מתקן קטן יחסית ,המדמה את תהליכי
הייצור ותנאיו בסדר גודל מלא) .חלק גדול
ממימון המפעל הגיע מבנק בצרפת ,והמפעל
חויב להשתמש בציוד צרפתי ,שהתברר כלא
מתאים ,והייצור התעכב.
לאחר מאמצים רבים והחלפת מספר אביזרים
במתקן ,ב 1968-החלו לייצר בהצלחה ,ומתחילת
הייצור התברר כי מדובר במוצר מבוקש מאוד.

כבר בשנת  1972הגיע המפעל לאיזון כספי,
וב 1973-התחיל להרוויח כסף ,למרות מלחמת
יום כיפור ,שפגעה קשות במשק הישראלי.
בשנת  1976פרצה שריפה אשר כלתה את
מתקן הייצור ,באירוע שהיה טראומטי עבור עובדי
המפעל .בניגוד לכל התחזיות ,הצליחו לבנותו
מחדש ולחזור לעבודה תוך שלושה חודשים.
לאור הביקושים הרבים ,ראו אנשי המפעל
צורך בהרחבתו .מכיוון שחיפה כימיקלים הייתה
באותה עת חברה ממשלתית ,נערמו קשיים רבים
לקבלת האישורים להרחבתה ,והדבר הוביל
להחלטה להפריט את החברה 25% .ממניות
החברה נמכרו לציבור בבורסה הישראלית
ו 49%-נמכרו בבורסה בניו יורק .כך הייתה חיפה
כימיקלים לחברה הציבורית הראשונה שהופרטה
בימי מנחם בגין.
בשנות ה 80-הייתה חיפה כימיקלים יצרנית
חנקת האשלגן הגדול בעולם וסיפקה כ60%-
מהצריכה העולמית .בתקופה זו הבינו בחברה
כי על מנת לפתח שווקים נוספים ,יש לעבור
מחברה המייצרת חומר גלם ומוכרת אותו,
לחברה המוכרת דשן ברמת פרימיום ומספקת
גם ידע .לשם כך ,העריכו ,יש לפתח את ההיבטים
האגרונומים ולהתקרב ללקוח הסופי ,המגדל.
בתקופה זו החלו להתבצע מחקרים וניסויים

חקלאיים בחנקת אשלגן על מנת לבחון את
יתרונותיה כדשן פרימיום .מלבד חנקת אשלגן
פותחו גם נוסחאות של תערובות דשנים,
אשר נקראו בישראל "דשן-כל" ובשאר העולם
 .Poly-Feedהראשונה והמפורסמת מכל הייתה
הנוסחה  .20-20-20מוצרים נוספים התווספו
לדשנים והמותג "חיפה" הפך לשם דבר בקרב
חקלאים בעולם .לצורך מערך מכירות יעיל יותר
נפתחו חברות-בנות ,שהיו למשרדי הפצה ושיווק
בכל רחבי העולם.
באמצע שנות ה 90-הוקם בצ'ילה מפעל
מתחרה לייצור חנקת אשלגן ,וחיפה כבר לא
הייתה היצרנית היחידה .עקב התחרות הוחלט
להקים מפעל נוסף בנגב ,שהקמתו הסתיימה
ב 1994-והייתה זריקת עידוד כלכלית לאזור
הדרום .את חשיבות הקמת המפעל בנגב עבור
החברה ,סיכם שר התעשייה דאז מיכה חריש:
"אם המפעל בדרום לא היה קם ,חיפה כימיקלים
הייתה מפסידה את השוק הבינלאומי שלה
בתקופה הזו".
סוף שנות ה 90-והעשור הראשון של המאה
ה 21-עמדו בסימן התייעלות ארגונית וטיפול
לעומק בבעיות איכות סביבה .החברה הקטינה
באופן משמעותי את הפליטות לאוויר על ידי
מעבר לשימוש בגז טבעי ,וכיום אף מטפלת
במקורות הזיהום שלה (שפכים) בטכנולוגיה
הטובה ביותר בשוק.

תחילת העשור השני היוותה נקודת מפנה
בהתייחסות החברה לעצמה ולמעמדה בעולם
החקלאי .עיקר השינוי התבטא בהעמדת החקלאי
במרכז ,הבנת צרכיו ושיתופו בידע .הוחלט כי
הידע האגרונומי שנצבר במשך השנים הרבות
בכל רחבי העולם ,ובעיקר בתחום הדשנים
והגידולים המיוחדים ,ייחשף ויונגש לטובת ציבור
החקלאים .לצורך כך הוקם אתר אינטרנט
במספר רב של שפות ( 13נכון להיום) ,נבנו
תוכנות לחישוב דישון מסוגים שונים ופותחו
מספר אפליקציות למכשירי טלפון ניידים .באתר
החברה ניתן כיום למצוא חומר אגרונומי רב
על אודות כל גידול הקיים על פני כדור הארץ
כמעט ,כולל המלצות דישון ומדריכים לגידולים
נבחרים .בנוסף לכך השיגה חיפה כימיקלים
הפחתה ניכרת במחירי חומרי גלם מרכזיים ,ויחד
עם המעבר לשימוש בגז טבעי ,המהלך אפשר
להפחית מחירים בצורה ניכרת ,בעיקר בשוק
הישראלי ,ובכך להקל במעט על המגדלים בארץ.
ניתן לסכם בסיפוק ,כי מאחורי כל שק של חיפה
כימיקלים שהמגדל שופך לתוך דוד או מכל
הדישון ,עומדות  50שנים של ידע מאחת החברות
הגדולות והמובילות בעולם לדשנים מיוחדים.
אנחנו מתחייבים להמשיך במשימתנו העיקרית,
ליצור פתרונות חדשניים ואפקטיביים במיוחד,
שייתנו מענה לצורכי החקלאים ברחבי העולם,
ולאתגרים הגדולים שעומדים בפניהם.

משק מלכה משדה יצחק
ישי וקסמן ואבישי שניידר

מה מייחד את משק מלכה בחקלאות
הישראלית?

כאשר מדברים על חדשנות בחקלאות ,כדאי
לבקר במשק מלכה ,במושב שדה יצחק
שבעמק חפר .מיד עם הכניסה למשק ,ניתן
להבחין בהתחדשות ,כמו גם בחשיבה מחוץ
לקופסה .יצאנו לסיור עם אלמוג מלכה ,מנהל
המשק ובן ממשיך ,ללמוד איך נראה ועובד
משק לדוגמא במציאות המאוד לא פשוטה של
חקלאות ישראל בימינו.
אלמוג מקבל את פנינו בכניסה למשק ועורך לנו
סיור בחממות השונות" .המשק החל את דרכו
כאשר איציק ,אבי ,השתחרר מהצבא באמצע
שנות ה '70-ורכש משק במושב על יד המשק
של הוריו" הוא מספר" .מיד לאחר מכן הקים שני
דונם חממות לירקות ,בנוסף למספר דונמים של
גידולי שטח פתוח .באותה תקופה ,שטח בגודל
כזה פרנס והעסיק משפחה שלמה ,בהשוואה
למצב כיום " מחייך אלמוג" .בשנות ה '80-החלו
לגדל פרחים לייצוא והמשק גדל לכ 60-דונם.
בתור ילד לא עבדתי כלל במשק למעט קצת
נהיגה בטרקטור .כל נושא החקלאות כלל לא

"הרווחיות בחקלאות בארץ ירדה מאוד בשנים
האחרונות ,והמשק חייב לגדול ולהתייעל כדי
לייצר מספיק הכנסות .אם אני מסתכל מסביבי,
רוב המשקים בשדה יצחק נסגרו .אם בשנות
ה '80-היו במושב כ 30-משקים פעילים ,היום
נשארו רק שלושה ,אשר חוכרים שטחים של
משקים לא פעילים ,ומתפרסים על כמה מאות
דונמים כל אחד" מסביר אלמוג" .לכן ,היינו
צריכים לעשות שינוי בדרך המחשבה שלנו בכל
נושא ניהול המשק .אחד הצעדים הראשונים
היה לפנות ליעוץ ארגוני ,שעזר לנו רבות בנושא
זה .כיום אנו נמצאים במקום אחר לגמרי בניהול
העובדים והתשומות ,הוצאת סחורה ,תשלומים
והכנסות .כל פרמטר נבחן תחת זכוכית
מגדלת .יש שלושה עקרונות שמנחים אותנו
בניהול המשק :האחד הוא כל הזמן לחפש את
הגידולים הבאים ,השני הוא ליעל את עבודת
המשק מבחינת כוח אדם ותשומות ,והשלישי
הוא לעבוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
העתקנו את ההקפדה על איכות המוצר מתחום
הפרחים לגידול הירקות".

עניין אותי .כשהשתחררתי מצאתי את עצמי
עובד במשק של ההורים כפועל מהמניין ,ולאט
לאט התקדמתי עד לניהול של המשק בפועל".
כיום המשק מקיף  350דונם חממות ומעסיק
כ 70-עובדים .המשק מתמקד בשני ענפים
שונים ,פרחים וירקות .המשק בהגדרתו משק
משפחתי ,ומנוהל כיום ע"י ילדיו של איציק:
אלמוג מנהל המשק ,אוהד מנהל פועלים
ותכנון העבודה והראל מנהל שיווק שוק מקומי.
אושרת ,אשתו של אלמוג מנהלת החשבונות
והכספים ,וסעדי (סעדייה) ,בעלה של דקלה,
בתו של איציק ,מנהל שיווק ירקות בשוק
המקומי .המשק עובד בכל ימות לשנה ואין
עונות "מתות" כמו ברבים מהמשקים בארץ.

למה אתם מגדלים שני סוגי גידולים,
ירקות ופרחים?
"לירקות נכנסנו בסוף  2011ואנחנו מגדלים
בעיקר מלפפון ,מלפפון בייבי שנמכר באריזות
ממותגות ,פלפל ופלפל ( sweet-biteפלפלונים
בשלושה צבעים) .כמו כן ,יש לנו שיתוף פעולה
עם חברה נוספת בתחום תות שדה באיכות
גבוהה מאוד ,ללא ריסוסים ,שמשווק באריזות
קטנות וממותגות .הכניסה לגידול ירקות בנוסף
על הפרחים ,נגרמה עקב ירידה ברווחיות,
שנבעה מגידול הפרחים באפריקה ,התחזקות
השקל ועליית מחירי הדלקים שהגדילו את
הוצאות ההובלה לאירופה .גם בפרחים עשינו
שינויים ,וחפשנו זנים חדשים כדי להציע

ללקוחות משהו שונה וחדש ,שהמתחרים שלנו
לא מגדלים ,או שמועדי הגידול לא חופפים
ולייצור בישראל יש יתרון .יותר קל למכור מוצר
שרק אתה מייצר מאשר למכור מוצר שנמכר גם
על ידי המתחרים שלך .בחורף אנחנו מגדלים
נוריות ,נץ חלב ,שושן צחור וסולידגו ובקיץ
פרחים אחרים כגון ליזיאנטוס ואסטר .בנוסף,
המשק חיפש שווקים חדשים להתפתח בהם
כגון רוסיה ,ארה"ב ויפן ,והגדלת השוק המקומי
מעבר לשיווק המסורתי בבורסה בהולנד".

מה לגבי הדשנים?
"בעבר עבדנו עם דשנים נוזליים ,אך עקב עליית
מחירים לפני כמספר שנים ,עברנו לדשנים
מוצקים של חיפה כימיקלים .הדשן החשוב
ביותר אצלנו הינו חנקת אשלגן עם מיקרו כפול.
אנחנו משתמשים גם ב( MKP-מונופוטסיום
פוספאט) ,דשן המכיל אשלגן וזרחן בריכוזים
גבוהים ,מגניסל (מגנזיום ניטראט) וקלציום
ניטראט .שני הדשנים האחרונים נכנסו לשימוש
עקב פחיתה בריכוז סידן ומגנזיום שבעבר
היו במים וכיום ,עקב שימוש במים שמקורם
בהתפלה ,יש מחסור ביסודות אלו .כמו כן אנו

עובדים לעיתים עם נוסחאות שונות של דשן-כל.
הגמישות בעבודה עם דשנים מוצקים היא
פנטסטית .ניתן להכין דשן לכל חלקה על פי
הדרישות שלה ,לעבור במהירות מנוסחה אחת
לשנייה ,ולהכין כל נפח של תמיסת דשן בלי
צורך לחכות להתרוקנות המכל .צורת העבודה
שלנו חדשה יחסית ושונה .אנחנו מכינים את
תמיסות הדשן השונות מדשנים מוצקים במתקן
המסה בודד ,מעבירים לעגלה הנושאת שישה
מכלים של  1,000ליטר כל אחד הנגררת על-ידי
טרקטור לחלקות ,ומעבירים את הדשן למכלי
דישון בשטח .שימוש בדשנים מוצקים חוסך לנו
כסף רב ,עוד התקדמות וחשיבה יצירתית על
מנת להקטין הוצאות ולהגדיל רווחיות".

דישון ירקות בחנקת אשלגן או אשלגן כלורי  -מה ההבדל?
למגדל הירקות כיום יש מספר רב של אפשרויות
דישון ,והמגדל לא תמיד מודע להבדלים בין
הדשנים השונים .נוסחאות דשן-כל של
חיפה כימיקלים מציעות פתרונות דישון
אטרקטיביות המשלבות הזנה באיכות
גבוהה ביותר עם מחיר משתלם.
מרבית הירקות נחשבים גידולים
רגישים למליחות .על כן ,מומלץ
להשקותם במים באיכות טובה
(אם-כי מספר הולך וגדל של מגדלים
מקבלים מים מושבים).
חשוב גם להשתמש בדשנים עשירים
ביסודות הזנה ונקיים ממלחים מיותרים.
מבין הדשנים המוצקים הזמינים כיום למגדל
הישראלי ,חיפה כימיקלים הינה היחידה המציעה
דשנים מורכבים המיוצרים מחומרי גלם ללא
כלורידים .המרכיב העיקרי בדשן הינו חנקת
אשלגן  -המקור האיכותי ביותר לאשלגן לצמח.
בדשנים מוצקים אשר לא מיוצרים בחיפה
כימיקלים ,מקור האשלגן הינו אשלגן כלורי,
והמשמעות היא שבדישון יחידת אשלגן ()K2O
אחת ,מתווספים לקרקע כ 750-גרם כלוריד.

מה זה אשלגן כלורי?
אשלגן כלורי הינו מלח טבעי אשר נקצר בים
המלח ,ומכיל יון אשלגן (  )K+ויון כלוריד ( .)CI-

מה זה חנקת אשלגן?
בחנקת אשלג ,היון המלווה את יון האשלגן
(  )K+הוא יון חנקה (  - )NO3-מקור לחנקן זמין
לצמח .תהליך הייצור בחיפה כימיקלים ,כולל
תגובה של אשלגן כלורי שמקורו בים המלח
עם חומצה חנקתית ,וכך מוחלף יון הכלוריד
ביון חנקה ,ומתקבל דשן המכיל  100%יסודות
הזנה .כיוון שיון החנקה ויון הכלוריד מתחרים
על קליטתם בשורש ,והקליטה תלויה בריכוז
היון בקרקע ,הגדלת ריכוז של יון אחד תפגע
בקליטתו של היון השני ,ומכאן היתרון הברור
בהגדלת ריכוז החנקה והקטנת ריכוז הכלוריד.
בשימוש באשלגן כלורי ,הנחשב ליחידת
האשלגן הזולה ביותר ,כל ק"ג תחמוצת אשלגן
( )K2Oשמסופק לקרקע ,מוסיף גם כ3/4-
ק"ג כלוריד .הכלוריד מצוי בקרקעות ישראל
ולרוב גם במי ההשקיה בעודף ,לעיתים קרובות
ברמה שעלולה לגרום נזק לצמח .שימוש
בדשנים המכילים אשלגן כלורי מעמיס על
הקרקע מלחים מיותרים ומזיקים בעודפים
הולכים וגדלים ,אשר לעיתים קרובות מפחיתים
יבול ופוגעים באיכותו .כדי להפחית את כמות
הכלורידים המצטברים בקרקע יש לשטוף
אותם אל מתחת לבית השורשים ,דבר המצריך
הגדלת מנות מים ,והוצאות על מי השקיה.

אז למה לדשן ירקות בדשני כל של
חיפה כימיקלים?
נוסחאות דשן-כל של חיפה כימיקלים מבוססות
על חנקת אשלגן וחומרי גלם איכותיים אחרים.
דשן-כל הינו הדשן המורכב המוצק היחיד שאינו
מכילים כלורידים הפוגעים בגידול .כמו-כן,
נוסחאות דשן-כל מציעות יחסי  NPKשונים,
המותאמים לסוגי הקרקעות וגידולים שונים,
ומאפשרות שינוי פשוט של נוסחת דשן במהלך
העונה ,בהתאם לשלב הפנולוגי של הגידול.
כנסו לאתר כדי לראות תכניות
דישון לסוגי ירקות שונים!
לכתבה סרקו את קוד :QR

מולטיגרו  -דשן בשחרור מבוקר האידיאלי למזרעי החורף
לקראת מזרעי החורף ,אנו רוצים להזכיר לכם את היתרונות של דישון יסוד במולטיגרו ,דשנים בשחרור מבוקר .מולטיגרו אינו נשטף ואינו מתנדף.
הודות לכך ,ניתן להקטין את כמות הדשן המיושמת .מולטיגרו מיושם פעם אחת בעונה ,וכך חוסך הוצאות שינוע ופיזור .מולטיגרו משחרר יסודות הזנה
כל עוד הקרקע לחה ,וללא תלות במערכת ההשקיה .דבר זה מאפשר אספקה רציפה של דשן לצמח  24שעות ביממה.
השימוש במולטיגרו נבחן במספר רב של ניסויים ותצפיות ויעילותו בבצל ,שום ,גזר ותפו"א מבוססת ומוכחת.

מספר נקודות חשובות:
• יש לזכור כי נוסחאות המולטיגרו מיוצרות במיוחד עבור כל גידול ,על פי צרכיו .יש להשתמש בנוסחה רק לגידול לו היא מותאמת.
• ניתן לשלב מולטיגרו עם הדשייה ,וזאת כדי גם להפחית מינוני דשן ,וגם לתת דישון מדויק יותר .זו גישה שפיתחנו בשוק המקסיקני ,והשימוש בה הולך
ומתרחב במדינות נוספות.
• נוסחאות המדף לשום ,בצל ,תפו"א וגזר מכילות חנקן בלבד .ניתן להעשיר את הנוסחאות בזרחן ,אשלגן ,מגנזיום ויסודות מיקרו ,בהתאם לבדיקות
קרקע ,דרישות הגידול והעדפות המגדל.
• לפני הדישון במולטיגרו מומלץ להתייעץ עם אגרונום חיפה כימיקלים ,לקביעת נוסחה ,מינונים ואופן היישום.
לסיום ,אנו מעוניינים להפנות אותכם למאמר שפורסם ב"מבזק ירקות" ביוני  ,2016המתאר בחינה של הדינמיקה של חנקן בגזר אשר דושן במולטיגרו.
העבודה נערכה בקיבוץ סעד ב .2014-בתנאי הניסוי נראה כי גם הפחתה של מנת החנקן המקובלת באזור ,כ 17-יח' חנקן לדונם ל 8.5-יח' חנקן לדונם בדשן
בשחרור מבוקר לא גרמה לפחיתה ביבול ,וזאת למרות שנצפתה פחיתה במשקל העלווה והמראה הויזואלי היה כלורוטי בארבע החודשים הראשונים לגידול.

דשן-כל™  -יתרון מוצק
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• הדשן המקורי
• היחיד שמבוסס חנקת אשלגן
• היחיד שאינו מכיל אשלגן כלורי
• רמה גבוהה של מיקרואלמנטים
• תמורה מלאה =  100%יסודות הזנה

המקורי
א

חפשו את דשן-כל המקורי.
נוסחאות מובילות20-2-30 • 20-20-20 • 23-7-23 • 17-10-27 :

חיפה בשטח  -אתכם כבר  50שנה
האגרונומים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך ,ולחלוק איתך את הידע המעודכן,
המקצועי והמניב ביותר .לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:

צפון :ישי וקסמן  ,054-6756675מרכז :אבישי שניידר  ,054-5616221דרום :יוסי סופר 054-5616122

www.haifa-group.com

Years of Growth

