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 2019 פברואר

 שלום לכולם, 

 .2019 פברוארתבור מהדורת -אנו שמחים להפיץ את עלון

ריכזנו עבורכם את כל הדיווחים והעדכונים מתוך כוונה לספק לכם מידע רלוונטי 

 ואולי אף מועיל.

 

פרטי הקשר של גורמים שונים במועצה ובכלל, מוזמנים  בדף האחרון מופיעים

במסגרת דף הקשר, ניתן למצוא פרטים של  לשמור ולייצור קשר ככל שנדרש.

עסקים קטנים,  –יועצים שונים המקדמים את הסיוע של משרד הכלכלה )מעוף 

הרשות לחדשנות וכו..( ניתן לפנות ליועצים אלו ולקבל מענה על חלק מהסיוע 

 כלכלה מעמיד לתעשיה בכלל ולמפעלים בפרט.שמשרד ה

" הכוונה היא להביא נעים להכירבמסגרת חידושי העלון, הוספנו פינה חדשה של "

בכל עלון את סיפורו של מפעל אחד או שניים, לספר על המנכ"ל/בעלים, להציג את 

החזון המוצרים וכל נושא שיכול לענין. אנו מאמינים כי חלק מחיזוק שיתוף 

בפארק צריך להתחיל מהיכרות, וננסה לנצל את העלון על מנת לייצר  פעולהה

 חשיפה זו. תקוותנו היא כי ההיכרות תוליד שיתופי פעולה לתועלת המפעלים.

. הכוונה היא בעיקר לפרסום פינת הפרסוםפינה נוספת שאנו רוצים למסד היא 

אנו מאמינים פנימי של מפעלים המציעים מוצרים שיכולים לשמש למפעלים שכנים. 

בכלל של "טוב שכן קרוב מאח רחוק", ונשמח עם הבמה הניתנת למפעלים תסייע 

להגברת הרכש הפנימי בתוך הפארק. )נבקש להבהיר מראש שאין כוונה להכניס 

 פרסום חיצוני או פרסומות בתשלום(.

 

 בברכה,

 שחר אורן
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 אלון תבורפארק התעשייה מהנעשה לאחרונה ב

 לתיקון ותחזוקת תשתיות בפארק:התחילו עבודות קבלן 

בימים אלה מבוצעים מספר עבודות יזומות לצורך תחזוקה תקופתית ושיפור חזות 
 הפארק.

 . שיקום הכיכר הראשונה.  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ביצוע ניקיון קולטנים ושוחות של ניקוז מי הגשם בכל הרחובות בפארק. במשך  2
מי הגשם באלון תבור. בימים אלה השנים הצטברה פסולת רבה בכל מערכת ניקוז 

מבוצעת עבודת ניקיון יסודית בכל המערכת. בנוסף לעבודה המצריכה כוח אדם, 
 משאיות ביוב לשאיבה ושטיפת הצנרת והשקעה כספית גדולה. 
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. בתעלת הניקוז הפתוחה ליד מפעל  "טוף מרום גולן" ומפעל "דשן גת" בוצע  3
 ה והזרים סחף אל מערכת הניקוז.ניקיון מסחף אדמה שחסם אות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. החלו עבודות ניקיון ערוגות וצדי דרכים מצמחיה חוסמת. הדבר מצריך עבודה  4
מאומצת ממחלקת הגינון והם משקיעים בכך זמן רב.  פסולת בניה וחפירה 

שהושארה במשך הזמן מפונה מהערוגות והמדרכות. מבוצעת כריתת עצי שיטה 
י הפארק. בסיום הפרויקט אנו מצפים להגיע לחזות מסודרת מכחילה ברחב

  ומטופחת בכל רחבי אלון תבור.
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. מחלקת הגינון החלה בהצבת כדי שתילה ססגוניים בצירי התנועה המרכזיים. זה 5
 יפה. רק שלא ייעלם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת הפניות ביתר . בכיכר השניה הושלמה עבודת ההרחבה. עתה עושות המשאיות א 6
 קלות.

 

. חודשו עבודות לפינוי אדמה מהמדרון שהתמוטט מתחת ליקב. בסיום הסדרת  7
המדרון ולאחר השלמת קו הקיטור באזור, תבוצע הרחבת הכביש והתנועה תזרום 

 ביתר קלות ובטחון באזור. סבלנות בבקשה.
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ם בסמיכות . לאחרונה בוצע סיור לבחינת סכנות משריפות למפעלים הנמצאי 8
לחורש האורנים באזור הצפוני. הסיור התקיים בהשתתפות קצין אזורים כפריים 

 של מכבי אש ובהשתתפות ארז משה יערן קק"ל של האזור שלנו.

 

 

. בחודש האחרון החלה מחלקת הפיקוח והאכיפה בנוכחות מוגברת באזור  9
לפי הכללים התעשייה במטרה לשמור על הסדר והכללים לטובת הכלל. אנא נהגו 

 והביאו זאת לידיעת העובדים והספקים בכדי למנוע עוגמת נפש.

חשוב להימנע מחנייה במקומות אסורים, הדבר מסכן את משתמשי הדרך ופוגע 
 בבטיחות של כולנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גדי רז

 ייה אלון תבורהתעש פארקאחזקת 



7 

 

 :נעים להכיר

 מפעל רב סל באלון תבור:

 רת לכל לקוח תיק לפי צרכיוהחברה שתופ

( , ילידי בלפוריה בעמק 40(, ועדי ) 44האחים פרוסט, אבירם )

החברה אבירם תעשיות בע"מ.יזרעאל, הם בעליה של חברת  "

כחברה לעיבוד מתכות וצביעה תעשייתית  1997הוקמה בשנת 

והתבססה מאז בשווקי התעשייה המסורתית  על מוצריה 

בייצור מוצרים אורגינלים לחברות  השונים.כיום עוסקת החברה

ובניהול שרשרת אספקה בשווקים אלו, בשוק המקומי והבינלאומי 

כאחד. החברה מתמחה בטכנולוגיות ייצור מגוונות שהעיקריות בהם  

יציקות לחץ באלומיניום , פליז ואבץ , עיבוד שבבי , פרופילי 

סף אלומיניום , ומגנטים לשימוש תעשייתי   כאשר לכולם מתוו

הערך המוסף של גימור על ידי ציפוי צביעה והדפסה .  בין שירותיה של החברה ניתן למצוא ביצוע 

מלא הכולל הנדסה, בקרת איכות, יצור בארץ ובעולם אחסנה ושילוח ימי ואווירי  turn key-פרויקטים 

פתרונות  לכל יעד בעולם. הניסיון הרב שנצבר בחברה במהלך שנות פעילותה מאפשר לחברה להעניק

יצירתיים ומענה רחב ומהיר במגוון רחב של טכנולוגיות יצור וחומרי גלם על מנת להתאים את טכנולוגית 

היצור לשימוש הסופי של המוצר. עם לקוחות החברה נמנות חברות פרטיות, חברות ציבוריות, תעשיות 

דגש על פיתוח יכולות אבירם תעשיות שמה  2019ביטחוניות וארגונים גדולים, בארץ ובחו"ל בשנת 

 נוספות וחדשניות בתחום יצור ועיבוד מוצרים ממתכות אצילות. 

הפועלת בפארק התעשייה אלון תבור.  ,"טכנולוגיות רב סלהקימה החברה את חברת " 2014בשנת 

 החברה מייצרת תיקים מחמר המכונה אל בד שמסייע לשמירה על איכות הסביבה. חברת רב סל,
טרה לתת מענה איכותי ופתרון הולם למעבר המדינה משקיות פלסטיק לשקיות רב שבראשיתה הוקמה במ

פעמיות, היא חלוצה ומובילת דרך בתחום התיקים מבד לא ארוג בעל תכונות מיוחדות ומגוונות  

הרכב ועוד. חומר הגלם וכך גם המוצרים הסופיים  שרב  ,קמעונאות, המזון, החקלאותבלשימושים שונים 

 סל מייצרת ניתנים למחזור באופן מלא ללא צורך בפרוק המוצר לטובת  מחזור. 

סל המוצרים של חברת רב סל הם פתרון איכותי נוח וידידותי לסביבה שמבטלים את הצורך בשימוש 

 25לון תבור שבעמק יזרעאל ומעסיקה כ במוצרי אריזה  חד פעמי. החברה ממוקמת באזור התעשייה א

עובדים באופן ישיר ועוד עשרות במעטפת. הקמתה באזור עדיפות לאומית א'  כחלק מחזון המייסדים 

רב סל תסיים פיתוח של מספר חומרי גלם  2019למתן מקומות תעסוקה נוספים בפריפריה. במהלך 

 זון.חדשניים שמטרתם שינוי תפיסת האריזה בתחום החקלאות והמ

אבירם פרוסט: " השקיות מיוצרת על טהרת כחול לבן ואנחנו משווקים  לכמה מרשתות השיווק הגדולות, 

, בתי מלון, קונדיטוריות וכן  TAK AWAYלחנויות ביגוד, מזון, צעצועים, מתנות, יקבים, מסעדות

ו טכנולוגיה אנחנו פורצי דרך בתחום בארץ. יש לנ למעשה, לרשויות מקומיות, קיבוצים ומושבים.

גדולה או קטנה, לבגדים, למזון, ולכל  -שיודעת לספק פתרון ייעודי וייחודי לכל אפליקציה של שקית

מטרה שהיא. החברה מייעדת את המוצר לא רק לשוק המקומי אלא גם לשווקים בחו"ל בכלל ובארצות 

 הברית בפרט".

צה רק בהקפדה על שימוש ב כחלק מהאחריות, המעורבות והמחויבות החברתית שלה, שאינה מתמ

חומר ממוחזר, החברה מוציאה חלק מהעבודות הפשוטות למרכזי שיקום, שבהם מועסקים אנשים  100%

 עם מוגבלויות שונות.

 (  /http://www.ravsal.co.ilאתר החברה:  ) 

 
 

http://www.ravsal.co.il/
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 :נעים להכיר

 מורז צמחי מרפא

 בעלים: רוברט פקטור , דודי פלד, עופר מור   בעלים:

 עופר מור מנכ"ל: 

פיתוח ייצור, שיווק והפצה בארץ ובחו"ל של מוצרי קוסמטיקה טיפוליים על בסיס צמחי  תחום עיסוק:

 1984מרפא. שנת הקמה: 

צמחי מרפא היא חברה ישראלית המתמחה שנים רבות במחקר, פיתוח וייצור של מוצרים לטיפול  מורז

וטיפוח העור על בסיס צמחי מרפא. יתרונן העיקרי של פורמולות מורז הוא בפיתוח מדעי ייחודי למיצוי 

ובדיקות אחוזים גבוהים מאד של צמחי מרפא תוך ניצול מרבי של הצמחים. מוצרי מורז עוברים מחקרים 

  .מעבדה, יעילותם הוכחה מחקרית והם מופצים כיום במדינות רבות בעולם כולו

: נעשה בשיטות ייחודיות של מיצוי צמחי מרפא, ובראשם צמח הפוליגונום, הגדל בשדות  תהליך הייצור

ן גידול אורגניים בעמק יזרעאל ובגליל. חברת מורז מייצרת קו בן עשרות מוצרים המיועדים הן לפתרו

 בעיות עור שונות והן לטיפול והגנה על העור. 

בזכות הידע המקיף שנצבר במשך השנים במעבדת מורז, מוצו התכונות הרפואיות שבצמחי המרפא 

 (. 75% - 100%ופותחו תכשירים שריכוז התמציות בהם גבוה ביותר )

רי מורז עבור מבוגרים ריכוז זה של חומרים פעילים טבעיים, מבטיח את יעילותם ואת בטיחותם של מוצ

 ותינוקות כאחד. 

: פיתוח וייצור של מוצרים לטיפול וטיפוח בריאות העור, בשיטות ייחודיות של מיצוי צמחי מרפא חזון

ובראשם צמח הפוליגונום המופלא הגדל באדמות העמק. מורז, חברה ישראלית תוצרת כחול לבן, מביאה 

י מרפא הנובעים מהחיבור לאדמה ולטבע, בתוך מוצרים ללקוחותיה את תכונותיהן התרפויטיות של צמח

 המיועדים לכל הגוף, מכף רגל ועד הראש. 

 

  מוצרים עיקריים:

 סדרת מוצרים לטיפול בעור ובשיער

 סדרת מוצרים לטיפול בכינים

 סדרת מוצרים לתינוקות

 סדרת מוצרים להיריון ולאחר לידה

 סדרת מוצרים להגנה מהשמש

 ה פרמיום מורז+סדרת מוצרי קוסמטיק

 

 פרטים ליצירת קשר:

 עפולה 2552כתובת: ת.ד 

 04-6597138טלפון: 

 04-6526335פקס: 

info@moraz.co.il  

 moraz.co.il אתר: 

mailto:info@moraz.co.il
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 פרסום פנימי

 
 

 לכבוד : מנהלי המפעלים
 

 :  אדר' אברמוב אביב  מאת 
 

  עץ ועצה מפעל :הנדון 

 ריקן שכ
 

 שמי אביב אברמוב , המנכ"ל והבעלים של חברת עץ ועצה . 

פתחנו באיזור התעשיה אלון תבור מפעל עיבודי עץ  2018בחודש מרץ 

 מהמתקדמים בארץ . 

בודים , החיתוכים והפרופילים מעץ לתעשיות יהמפעל מציע את כל סוגי הע

 השונות .

 . ולהתחיל לעבוד ביחד חדשאישית לבקר במפעל ה ותךאני מזמין א

טחון, פנדור, צינומטל, משרד החקלאות, רשת יבין לקוחותינו: משרד הב

 אורכידאה, רשת מלונות פטאל  ועוד רבים נוספים מתחומים שונים ומגוונים.

 עץ ועצה מתחייבת לשירות מהיר ומדויק , ובמחירים הטובים בשוק.
 

 אשמח לשרתכם בכל דרישה 
 

 CEO –אברמוב  אדר' אביב       

 ( בע"מ1998ע.צ.ה תעשיות ומסחר )      

 050-5526019| ניד.  03-6276555טל.      

      aviv@eza.co.il  |www.eza.co.il 
 

 

 

mailto:aviv@eza.co.il
http://www.eza.co.il/
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 רת קשר:ייצ

  

 טלפון מייל איש קשר נושא

 shaharo@eyz.org.il 04-6520708 שחר זורי תעשיהמינהלת א

 Tami@ eyz.org.il 04-6520013 תמי מזכירה

 gadir@eyz.org.il 052-3948692 גדי אחזקה

 tsach@eyz.org.il 052-241-2307 צח אבנת גינון

    

 moked@eyz.org.il 04-6520100  מוקד יזרעאל

    

 kerenmk@eyz.org.il 04-6520043 קרן יובלי העמק

    

  פקח תעשיה
 אגף איכות הסביבה

 arnon@ eyz.org.il 050-8541256 ארנון

להגנת המשרד מוקד 
  הסביבה

  073-2733200 
 *6911 

עבור הרשות  ועץי
 לחדשנות

 r-meitar@zahav.net.il 054-5428609 מיתר רון

    

ת הסוכנו -מעוף 
לעסקים קטנים 

ובינוניים במשרד 
 הכלכלה

שקד 
 גולדמן

shakedg@1.maof.co.il 0722217636 

 

 

 

   

    

 

mailto:gadir@eyz.org.il

