
תיק מותג 
תאגיד מ.א.י  

מיחזור אלקטרוניקה לישראל

מ.א.י - תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל - גוף יישום מוכר לעניין החוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות - התשע"ב 2012. 
אין לעשות כל שימוש, העתק או הפצה במסמך זה שלא באישורה בכתב של מ.א.י - תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ.

מוצרי 
אלקטרוניקה

מוצרי 
חשמל

מוצרי חשמל סוללות
גדולים



תוכן עניינים:

על תאגיד מ.א.י

לוגו ומיתוג 
הסדרי פינוי פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות:

מרכזי איסוף
מוקדי איסוף

יום חשמלי - איסוף פסולת אלקרונית חשמלית מהמדרכות
יום חשמלי - איסוף פסולת אלקטרונית, חשמלית מהבתים

עמוד הרשות באתר מ.א.י 
פעילויות חינוך והסברה

פרסום והסברה עירוניים:
שילוט חוצות 

online הסברה
אירועים מיוחדים ביוזמת הרשות
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9 - 11 |

12 - 13 |
14 - 17 |

18 |
19 |

20 - 22 |
23 - 30 |

31 |
 32 - 37 |
38 - 39 |
40 - 47 |

לוגו 
ומיתוג

תאגיד מ.א.י פועל משנת 2014 כגוף יישום מוכר לאיסוף ומיחזור פסולת 
אלקטרונית וסוללות בישראל מטעם המשרד להגנת הסביבה.

תאגיד מ.א.י מוביל את המהפכה הסביבתית בתחום מיחזור הפסולת 
והוגנות   האלקטרונית והסוללות בישראל ביעילות, חדשנות, שקיפות 
לשינוי  לחיכו  שנפלה  ההזדמנות  את  אופטימלי  באופן  ממצה  ובכך 
מנגנוני  משולבים  התאגיד  בפעילות  בישראל.  החיים  תנאי  ולשיפור 
איסוף ובקרה משוכללים ויעילים ומערכי הסברה ייחודיים ויישומיים.

תיק מותג זה מטרתו להוות כלי עבודה לצורך בניית תשתית תפעולית, 
הסברתית וחינוכית בהתאם לאסטרטגיות התפעוליות והמיתוגיות של תאגיד 

מ.א.י ושותפיה בקרב המגזר העיסקי והרשויות המקומיות.
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אייקונים וסמלי מיחזורלוגו מ.א.י

איסוף פסולת ציוד אלקטרוני איסוף סוללות למיחזור
וחשמלי גדול למיחזור

איסוף פסולת ציוד אלקטרוני 
וחשמלי למיחזור

מוצרי 
אלקטרוניקה

מוצרי חשמל סוללותמוצרי חשמל
גדולים
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פונטים

היבו רגיל

היבו בינוני

14 :  א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ  צ ק ר ש ת   1234567890

14 :  א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ  צ ק ר ש ת   1234567890

16 :  א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ  צ ק ר ש ת   1234567890

16 :  א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ  צ ק ר ש ת   1234567890

26 :  א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ 
ק ר ש ת   1234567890

26 :  א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ 
ק ר ש ת   1234567890

פונט כותרת
heebo medium - היבו בינוני

פונט טקסט רץ
heebo regular - היבו רגיל

צבעוניות וטקסטורה

צבעי האייקוניםצבעי הלוגו

צבעי משנה: 
סמל משולש המיחזור וסטריפ תחתון

cmyk: 72 27 100 11 cmyk: 52 4 100 0 

cmyk: 52 4 100 0 

cmyk: 3 46 98 0 

cmyk: 5 0 0 100 cmyk: 44 23 100 2 cmyk: 100 0 0 0 

cmyk: 0 88 64 0 
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הסדרי פינוי 
פסולת אלקטרונית,

חשמלית וסוללות

פורמט עיצוב ומיתוג

!
מכשיר 
חשמל

לכאן!

מוצרי 
חשמל

מוצרי 
אלקטרוניקה

סוללות

מוקד איסוף למיחזור 
פסולת אלקטרונית וסוללות.

לוגו מ.א.י תמיד מצד ימין למעלה.
אייקונים עגולים של מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וסוללות במרכז לפי ענין הפרסום.

 כותרת ראשית בלבן מצד ימין על הרקע השחור.
כותרת משנית בתחתית הרקע השחור מתחת לקו הירוק. 

מצד שמאל לכותרת הראשית - משולש המיחזור הרלוונטי לפרסום )סוללות 
או פסולת אלקטרונית(.

פאטרנים של קווי אלקטרוניקה יופיעו על הרקע השחור ועל המלבן בתחתית העמוד 
של איזור הרשות.

1

1

3

3

4

4

5

6

6

2

2

איזור מיתוג רשות

איזור הרשות

5

6
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מרכזי איסוף
נמצאים במרכזי איסוף ומיחזור 

לפסולת וזמינים במועדים 
קבועים המפורסמים לציבור.

יום חשמלי - 
פינוי ממדרכות הבתים 
פינוי פסולת אלקטרונית 

וחשמלית ממדרכות הבתים 
במועדים קבועים.

מוקדי איסוף
נמצאים במוסדות עירונים כגון: 

בתי ספר לשימוש הקהילה.

יום חשמלי - 
איסוף מהבתים בתשלום

פינוי פסולת אלקטרונית, חשמלית 
וסוללות מפתח הבית/דירה בתוספת 

תשלום ישירה של התושב 
לקבלן המבצע.

הסדרי פינוי פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות

לתאגיד מ.א.י ארבעה הסדרי פינוי זמינים לרשויות מקומיות:

תאגיד מ.א.י משרת כיום כ-*3,000,000 תושבים בכ-26 רשויות בישראל 
ביניהן: תל אביב, כפר סבא, רמת גן, גבעתיים, ראשון לציון, אשדוד, באר 

שבע ועוד רבות וטובות.

מ.א.י מספקת לרשויות פתרונות מקצה לקצה ליישום מיטבי של הוראות 
החוק בתחומן, על מנת להבטיח איסוף של כמויות ציוד פסולת אלקטרונית 

חשמלית וסוללות מהמרחב הציבורי.

המפתח להצלחת התאגיד טמון בהנחת העבודה לפיה לכל רשות צרכים 
ייחודיים, כגון מאפיינים גאוגרפים, מדיניות סביבתית וכד' הדורשים מענה 

מותאם בשיטת האיסוף.

כל רשות על פי מאפייניה היחודיים רשאית לבחור וליישם את הסדרי 
הפינוי המתאימים לה.

* נכון ל 01/01/2020

   1

   4    3

2
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מרכזי איסוף

מרכז האיסוף הינו מתחם סגור, שמור ומגודר על ידי הרשות אליו יכול 
כל אדם שאין עיסוקו בפסולת להביא מוצרי חשמל, אלקטרוניקה 

וסוללות למיחזור. 

במרכז האיסוף יוצבו אמצעי אצירה ומיכלים כפי שיוסכם בין מ.א.י 
לרשות המקומית והכל בהתאם לדרישות ותנאי השטח במקום. מרכז 
האיסוף יהיה זמין לציבור בימים ובשעות פעילות ספציפים ויהיה באחריות 

הרשות לשמור ולאבטח אותו בפני ונדליזם וחיטוט. 

כמות מרכזים ברשות:
מרכזי האיסוף יוצבו בשיעור של 1:50,000 

תושבים בשטח תפעולי של הרשות או 
במרכזים נגישים להגעת הציבור. 

זמינות: 
הגישה למרכזי האיסוף תהיה 

מוגבלת וזמינה במועדים קבועים 
מראש אשר יפורסמו לציבור.

שילוט במרכז האיסוף:
במרכז האיסוף יהיה שלט אחד לפחות בגודל מטר על מטר ובו סמלי מ.א.י והרשות. 

את מרכזי האיסוף ברחבי הרשות יוכל התושב לאתר ב: 
https://mai.org.il/weee_map_israel :1. במפת המוקדים הארצית באתר מ.א.י

2. בעמוד הרשות באתר מ.א.י, לדוגמא: עיריית תל אביב יפו
3. באתר הרשות המקומית

4. בפרסומים אחרים של הרשות המקומית.

מיכל "החשמלית" לאיסוף פסולת 
אלקטרונית, חשמלית וסוללות המוצב 

על ידי מ.א.י במרכזי איסוף בלבד. 
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מוקדי האיסוף

מוקדי האיסוף יוקמו  על ידי תאגיד מ.א.י במוסדות ציבור עירונים 
כגון: בתי ספר ומרכזי תרבות. 

מוקדי האיסוף יוצבו בשיעור של 1:5000 תושבים. 
מוקדי האיסוף הינם עמדות זמינות לציבור בהן מספר מיכלים  
לאיסוף פסולת אלקטרונית נישאת )עד 50 ס״מ( וסוללות. מוקדי 

האיסוף מוצבים בתוך מבנים מקורים ושמורים בלבד. 

במוקדי איסוף ימצאו:
 מיכל לאיסוף סוללות. 

 מיכל לאיסוף פסולת אלקטרונית נישאת עד 50 ס”מ.

את מיקום מוקדי האיסוף ברחבי הרשות יוכל התושב לאתר ב: 
1. במפת המוקדים הארצית באתר מ.א.י:
https://mai.org.il/weee_map_israel

2. בעמוד הרשות באתר מ.א.י, לדוגמא: עיריית תל אביב יפו
3. באתר הרשות המקומית

4. בפרסומים אחרים של הרשות 

במוקד האיסוף יוצבו: 

1

1

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

2

2

איסוף סוללות: מיכל לבן בנפח 80 ליטר
מדבקת חזית למיכל 30X30 ס״מ

מדבקת עליונה 28X8 ס״מ
איסוף פסולת אלקטרונית: מיכל אצירת פסולת אלקטרונית

בנפח 220 ליטר - קוטר 54 ס״מ 
מכסה שקוף ממותג מ.א.י 54 ס״מ

שמשונית וואלקרו מעטפת מעוצבת
פוסטר חצי גליון 70X50 ס"מ
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שילוט מרכזי ומוקדי האיסוף

שלט סימון מרכז האיסוף

פוסטר שילוט למוקד האיסוף לפסולת אלקטרונית וסוללות
1617



יום חשמלי - איסוף פסולת אלקטרונית, חשמלית מהבתיםיום חשמלי - איסוף פסולת אלקטרונית חשמלית מהמדרכות

במסגרת היום החשמלי התושבים יכולים להזמין באמצעות המוקד 
העירוני איסוף פסולת אלקטרונית, חשמלית וסוללות מפתח דלת ביתם, 

באמצעות קבלן הפינוי הפועל באזור בתוספת תשלום. 

הסדר איסוף זה מאפשר פינוי קל ונוח לתושבים המעוניינים להעביר 
פסולת האלקטרונית, חשמלית וסוללות למיחזור ללא צורך בניוד הפסולת 

למרכז האיסוף או בהורדת הפסולת למדרכה. 

תיאום הפינוי והזמנתו נעשים על ידי מערכת מקוונת והתשלום עבור 
הפינוי נעשה במחיר קבוע בין הקבלן המפנה לתושב המזמין.

היום החשמלי הינו יום ייחודי לאיסוף פסולת אלקטרונית וחשמלית ממדרכות 
הבתים. ביום זה תושבי הרשות המקומית מוציאים במועד קבוע את הפסולת 
החשמלית הביתית וקבלן איסוף ברכב ממותג רשות מקומית יבצע איסוף והעברה 

של הפסולת למיחזור כחוק. 

הסדר איסוף זה מאפשר פתרון לאיסוף פסולת חשמלית גדולה ושיפור ההפרדה 
של זרמי הפסולת השונים. הסדר זה מהווה פתרון אופטימלי לרשויות ולתושב 

בהתאם להוראות החוק והמשרד להגנת הסביבה.

לתושב - ניתן פתרון נוח להעברת פסולת גדולה וכבדה למיחזור ללא צורך בשינוע 
למרכזי האיסוף.

לרשות - צמצום היקפי הפסולת הגושית, המזהמת והיבשה והפחתת עלויות הטיפול 
וההטמנה של פסולת חשמלית. 

ימי הפינוי הקבועים מוסדרים על ידי מ.א.י והרשות בהסדר הפינוי ובהסכם ההתקשרות. 
לשם נוחות התושבים ימי הפינוי נעשים בסמיכות לימי פינוי ואיסוף הגזם. 1819



עמוד הרשות באתר מ.א.י

לכל רשות החתומה בהסכם עם מ.א.י מפורסם עמוד מידע מרוכז 
באתר מ.א.י בו ניתן לעקוב אחר נתוני איסוף עדכניים, פירוט עדכני של 
מרכזי ומוקדי האיסוף בתחומי הרשות, פרסומים ותמונות מהפעילות 

ברשות ותעוד נתוני האיסוף במערכי ההסברה.
כל הנתונים מתעדכנים בזמן אמת ממערכת המידע וממחלקת התפעול 

של התאגיד.

אינסטגרם מ.א.י

https://www.instagram.com/israelrecycling/

דוגמאות לעמודי הרשות באתר מ.א.י:
תל אביב

ראשון לציון
מצפה רמון
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עמוד רשות בנושא פסולת אלקטרונית

באתר האינטרנט של הרשות  יוקם עמוד יעודי בנושא איסוף פסולת 
אלקטרונית וסוללות.

העמוד יכלול את הפרטים הבאים:
1. מידע הסברתי על  פסולת אלקטרונית וסוללות וחשיבות איסוף  

    והעברת הפסולת למיחזור .
2. מידע ותמונות על מרכזי ומוקדי האיסוף בתחומי הרשות הכולל

    לינק לעמוד הרשות באתר מ.א.י .
3. פעילויות בבתי הספר: מידע ותמונות על תוכניות ההסברה הפועלות 

    בתחומי הרשות.

פעילויות 
חינוך והסברה
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מבצע חינוך והסברה שנתי - ״חללית מ.א.י״

פעילות "חללית מ.א.י" בבתי הספר מועברת אחת לשנה לשכבת 
לימוד כיתות ה'. מטרת הפעילות הינה הסברה ואיסוף פשוט ויעיל 
של פסולת אלקטרונית ביתית תוך שילוב מערכת החינוך, הקהילה, 
ההורים והנוער במטרה מקיימת וסביבתית משותפת. הפעילות מעצימה 
ומתמירה ערכים צרכנים סביבתיים כגון: הפחתה במקור, צמצום 
צריכה, הפרדה במקור ומזעור נזקי הפסולת האלקטרונית והסוללות. 

מטרת הפעילות לקדם ולהעמיד שגרירי מיחזור ברשות אשר יסייעו 
בהנעה ושינוי ההתנהגות בקרב הקהילה ובפעילויות ההמשך. 
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פעילות חללית מ.א.י משלבת שלושה גורמים עיקריים כאשר לכל אחד 
תפקיד מרכזי בהצלחת הפרויקט:

1. הרשות ובית הספר: תפקידם להוות גורם מידע והסברה לילדים, משפחותיהם 
וצוות בית הספר, הנחייה של הפעילות ואיסוף הפסולת האלקטרונית 

והסוללות.

2. הילד / המשפחה: את החלליות הילדים מרכיבים ומטעינים בבית עם 
משפחתם. פעילות זו טומנת בחובה הזדמנות לבילוי זמן איכות משותף תוך 
שילוב ערכים מוספים כגון: לקיחת אחריות ואקטיביזם חברתי - סביבתי.

3. תאגיד מ.א.י: הגוף מטעם המשרד להגנת הסביבה אשר אחראי על ליווי 
המורות, תפעול הפרויקט, פיקוח על תהליך האיסוף, הפירוק, המיון והמיחזור 

של הפסולת האלקטרונית. 

4. כחלק מפעילות ההסברה מוקם/מחודש בבית הספר מוקד איסוף לפסולת 
אלקטרונית וסוללות לשימוש הקהילה. מטרת פעילות ההסברה להדגיש את 
יעודו ומטרתו לאיסוף פסולת אלקטרונית וסוללות למיחזור באופן שוטף.

אופן הפעילות:

אמצעים המסופקים לפעילות על ידי תאגיד מ.א.י: 
1. חללית לכל ילד / זוג בהיקף של 1:100 תושבים ברשות. 

2. מצגת לצוות ההוראה. 
2. מערך שיעור מפורט )מודפס(

3. מפגש הסברה פרונטלי למורים ומיילים לליווי.
4.  שימשונית לתלייה בכניסה לבית הספר.
5. תעודות הוקרה - להדפסה במידת הצורך.

6. אספקת חומרי ההסברה ואיסוף החלליות המלאות מבית הספר. 
7. פרסום נתוני איסוף מפורטים לבתי הספר באתר מ.א.י 

8. פרסום האירוע במדיה מקומית. 

הצלת 
כדור הארץ

בסוף יום הלימודים 
חלוקת ערכות 
פעילות ביתיות 

לתלמידים

הרכבה וטעינת 
החללית בפסולת 
אלקטרונית ביתית 

החזרת החלליות 
המלאות והקמת 
מייצג בית ספרי

איסוף ושיגור 
החלליות למפעלי 

המיון והמיחזור

מפגש כיתתי: 
פעילות הסברה 

בשילוב מצגת

מבצע חינוך והסברה שנתי - ״חללית מ.א.י״

לפרטים נוספים:
עמוד פעילות החללית באתר מ.א.י

עמוד מ.א.י באינסטגרם
ערוץ מ.א.י ביוטיוב
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מדי שנה מושלכות במדינת ישראל מאות טונות של סוללות מזהמות 
המכילות חומרים רעילים כגון: ליתיום, עופרת וכספית. הפעילות מועברת 
לקראת חג הפסח ובשאיפה לאחר ביצוע תכנית ההסברה "חללית מ.א.י" 
בסיוע שגרירי המיחזור. מטרת התוכנית הינה הסברה לכלל תלמידי בית 
הספר על חשיבות האיסוף והמיחזור תוך הנעה לפעולה באמצעות ערכת 
הסברה ואיסוף סוללות למיחזור מבתי הילדים וסביבתם. הפעילות משלבת 
את מערכת החינוך העירונית ומאפשרת את קידום מטרות הרשות לקידום 

המיחזור וצמצום הרעלים בסביבה.

חומרי ההסברה המסופקים לפעילות 
על ידי תאגיד מ.א.י: 

1. מצגת לצוות ההוראה. 
2. מערך שיעור מפורט. 

3. הסברה פרונטלית למורים. 
4. שקיות לאיסוף סוללות

5. פוסטרים בגודל A3 לתלמידים לצורך 
קמפיין ההסברה והאיסוף.

6. שימשונית לתלייה בכניסה לבית הספר. 
7. אספקת חומרי ההסברה ואיסוף השקיות 

המלאות מבית הספר. 
8. פרסום נתוני איסוף מפורטים לבתי 

הספר באתר מ.א.י 
9. פרסום האירוע במדיה מקומית. 

קמפיין הסברה ואיסוף קהילתי - ״לא פוסחים על אף סוללה״

29
לפרטים נוספים:

עמוד פעילות ״לא פוסחים על אף סוללה״ 
באתר מ.א.י

עמוד מ.א.י באינסטגרם
ערוץ מ.א.י ביוטיוב 2829



מיתוג מבצע איסוף סוללות 

פרסום והסברה 
עירוניים

פרטים נוספים: אצל צוות בית הספר ובאתר הרשות

סוללות

לא 
פוסחים על אף 
סוללה
פעילות לאיסוף סוללות למיחזור

השלכה במוקד 
איסוף של מ.א.י  

משאית מ.א.י 
אוספת למרכז 

המיון

מצילים את כדור 
הארץ

איסוף סוללות 
למיחזור בשקית

הפקת קמפיין 
הסברה לקהילה

לוגואים 
של העירייה

צבע העירייה/המועצה
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פרסום חוצות
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פרסום בתחנת אוטובוס

35 34



שילוט עירוני

מוצרי 
חשמל

מוצרי 
אלקטרוניקה

סוללות

פסולת אלקטרונית, 
חשמלית וסוללות 

למיכלי המיחזור בלבד

פרטים באתר המועצה 
ובבתי הספר

חלליות 
המיחזור 

נחתו 
באורנית
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מדיה ופוסטים לפייסבוק ולאינסטגרםבאנרים לאתר אינטרנט של הרשות

?
מכשיר 
חשמל

לאן?

מוצרי 
חשמל

מוצרי 
אלקטרוניקה

סוללות

לפחי המחזור 
לפסולת אלקטרונית 

ולסוללות בלבד
פרטים נוספים באתר העירייה

סוללות

סוללות למיחזור בלבד!
פרטים נוספים באתר העירייה

לא 
פוסחים על אף 
סוללה

מוצרי 
חשמל

מוצרי 
אלקטרוניקה

סוללות

חללית מ.א.י למיחזור 
פסולת אלקטרונית 

לפרטים >>וסוללות

?
מכשיר 
חשמל 

לאן?
לפחי המיחזור לפסולת 

אלקטרונית וסוללות בלבד
לפרטים לחצו כאן

סוללות

לפרטים >>

לא 
פוסחים על אף 
סוללה

סוללות לפחי המיחזור בלבד!

מוצרי 
חשמל

מוצרי 
אלקטרוניקה

סוללות

פסולת אלקטרונית, 
חשמלית וסוללות 

למיכלי המיחזור בלבד

חלליות 
המיחזור 

נחתו 
באורנית

פרטים באתר המועצה ובבתי הספר
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אירועי איסוף
ביוזמת הרשות

הפנינג איסוף ביום מעשים טובים במטה אשר

יום מעשים טובים מועצה אזורית מטה אשר  -  
איסוף קהילתי במספר מוקדים ברשות .

מ.א.י רואה את קיום אירועי איסוף מיוחדים כיסוד חשוב וחלק 
מההתקשרות של הרשות עם מ.א.י ומספקת כלים תפעוליים ומימוניים 

לקידום יוזמה מקומית ברשות.

כחלק מכך זוכה הרשות לסיוע בפעילות איסוף מקומיות וכלים נוספים 
כגון: יחסי ציבור, איסוף ייעודי מהאירועים, אמצעי הסברה וייעוץ.  

יום מעשים טובים מועצה אזורית מטה אשר  -  איסוף קהילתי במספר מוקדים ברשות . 4041



יום מעשים טובים במועצה אזורית מטה אשר

איסוף פסולת אלקטרונית באמצעות עגלת רשות במסגרת אירועים בקהילה.

היחידה 
לאיכות 
הסביבה מוצרי מוצרי חשמל

אלקטרוניקה
סוללות

מצילים 
את כדור הארץ

מביאים פסולת 
אלקטרונית 

למרכזי האיסוף

הפנינג סביבתי 
ביום מעשים טובים 

02.04.2019

מיון ומיחזור 
בשילוב אנשים 
בעלי מוגבלויות

משאית מ.א.י 
אוספת למרכז 

המיון

לפרטים נוספים:
היחידה לאיכות הסביבה: 04-9879658

אתר המועצה ואתר תאגיד מ.א.י:
www.mai.org.il

ביום מעשים טובים 02.04.2019, 
יתקיים הפנינג איסוף פסולת אלקטרונית 

וסוללות למיחזור במוקדי איסוף 
ברחבי המועצה האיזורית מטה אשר

פסולת אלקטרונית הינה רק 2% מהפסולת 
הביתית אך מהווה 70% מגורם זיהום המים,  

האוויר והיבשה.

הציבור מוזמן להביא למוקדי האיסוף פסולת אלקטרונית וסוללות למיחזור כגון: 
מחשבים, טלפונים סלולרים, כבלים, מכשירים חשמליים, סוללות ועוד.

מוקדי האיסוף למסירת פסולת אלקטרונית למיחזור הם:
בניין המועצה האזורית מטה אשר �
בתי הספר: יסודי עראמשה, שלום עליכם, מעיינות, גוונים,  �

   אפק, יסודי דנון וחופי הגליל

בין התאריכים 31.03.19 - 2.4.19 

?
מכשיר חשמל

לאן?
למוקדי איסוף פסולת 

אלקטרונית וסוללות בלבד

איסוף קהילתי במספר מוקדים ברשות.

עגלת איסוף עיריית גבעתיים
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תחרות חלליות מ.א.י באשדוד

4445



אירוע שבועות בסימן קיימות ואיכות הסביבה - ראשל״צ

4647



מוצרי 
אלקטרוניקה

מוצרי 
חשמל

מוצרי חשמל סוללות
גדולים


