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 2019 אפריל

 שלום לכולם, 

 .2019 אפריל-מרץתבור מהדורת -אנו שמחים להפיץ את עלון

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

 ואולי אף מועיל.

 

שקיימנו לאחרונה עם מעוף, הובעה הסכמה עקרונית לקיים גם אצלנו ישיבה ב

פעילות שנתית להעשרה , מדובר על אלון תבור והסביבהשל  –פורום מנכ"לים 

בהליך הגשת בקשה, ואם אנו י משרד הכלכלה. "ותמיכה הממומנת במלואה ע

 וכאשר נקבל הרשאה, נשמח להציע למנהלי המפעלים להירשם.

פיעים פרטי הקשר של גורמים שונים במועצה ובכלל, מוזמנים בדף האחרון מו

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 

 שרד הכלכלה מעמיד לתעשיה בכלל ולמפעלים בפרט.שמ

רושדי סיפורו של מפעל והפעם " נעים להכירפינה חדשה של "ב אנו ממשיכים

פעולה בפארק צריך להתחיל האנו מאמינים כי חלק מחיזוק שיתוף  תעשיות מזון.

מהיכרות, וננסה לנצל את העלון על מנת לייצר חשיפה זו. תקוותנו היא כי ההיכרות 

 וליד שיתופי פעולה לתועלת המפעלים.ת

הפעם נציג את ש.חיאל המספק פתרונות מסגרות מכנית לתעשיה.  פינת הפרסוםב

 המפעל פועל באז"ת עפולה  וישמח לכל פניה של אחד המפעלים.

נים לשכור מבנה באלון תבור, ילאחרונה שוב מגיעות אלי פניות של מפעלים המעוני

 ייצר את הקשר.לציע השכרה, אשמח אם וככל שיש מישהו שרוצה לה

 

 אביב פורח ושמח לכולם.חג 

 

 בברכה,

 שחר אורן
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 אלון תבורפארק התעשייה מהנעשה לאחרונה ב

במהלך חודש מרץ זכינו לימי גשם רבים ומבורכים אומנם, אך הם שיבשו ועיכבו 
מעט את עבודות תחזוקת התשתיות באלון תבור. אנו מדווחים על מה שנעשה, ומה 

 ים בחודש אפריל.שעדיין לא הספקנו מקווים שנשל

   -. מים  1

 טופלו מספר פיצוצי מים בקו הגובל במדרון שליד מפעל סוי מג'יק 

 

בוצע ריקון וניקיון מגדל מים בלחץ נמוך תוך הקפדה על הפרעה מינימלית 
 .העמק תודה לצוותים החרוצים של יובלילמפעלים.  

  –. צמחיה  2

 י מתח גבוה.חברת חשמל ביצעה גיזום צמחיה המפריעה לקוו
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 גיזום צמחיה סביב מפעל תוסףמחלקת הגינון ביצעה 

 

 

 ניקיון צמחיה ליד מפעל בטון העמקוגם 

 

         אחרי...                                                            לפני...  
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 . תשתיות 3

ליס ובימים הקרובים בוצעה תעלת ניקוז פתוחה לאיסוף מי הגשם מאחורי מפעל הו
 תבוצע חציית הכביש בכדי להזרים את המים אל נחל נין.

 

 

 

 תיקונים בכיכר קטנה ליד מפעל עורב
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 השלמת מסלעה ליד עץ ועצה

 

 תיקוני אספלט בכבישים

 

 טכנולוגיות מול בעמק      מול מפעל רושדי
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 ברחוב אלון

 

 ברחוב הדס

 

 

 בונדברחוב אורן ליד מפעל אור
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 תיקוני בטון במדרכות ניקוזים שוחות ותמרורים בכבישים

 

 

   

   

בביצוע עבודות אלו איננו חוסכים מאמץ ומשאבים. אנא עיזרו לנו לשמור על הקיים 
 והתריעו על כול מפגע או נזק לתשתיות בכדי שנוכל לתת מענה מהיר. 

 

 גדי רז    
 אחזקת פארק התעשייה אלון תבור
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 :להכירנעים 

 רושדי תעשיות מזון 

 

 

 

 

 

 איברהים בשיר, מנכ"ל החברה

כשת"פ בין אבי משפחת באשיר : אבו רושדי וחברת  1984רושדי תעשיות מזון נוסדה בשנת 
תוצרת מזון ישראל ) תלמה(. יחד הקימו מפעל לייצור טחינה. צמיחתו של המפעל וחיבורו 

 . ISO 9002תו התקן את  1993לטכנולוגיות חדשות העניקו לו בשנת 

רושדי תעשיות מזון יצאה לדרך עצמאית והפכה  לחברה פרטית המנוהלת ע"י  2004בשנת 
טחינה ערבית המשפחה. כתוצאה מהפרידה רושדי תעשיות מזון השיקה את מותג בארכה. 

אותנטית המנגישה לצרכן הישראלי חוויה אוריינטלית משובחת וטעימה. בהמשך פותחה גם 
. מאז ועד היום, משיקה החברה ומחדשת מוצרים חדשים בעולמות הטחינה .סדרת חלבה בארכה

 והחלבה. לדוגמא :חטיפי חלבה, פרוסות חלבה, עוגת חלבה . 

דונם( מסוגו  12.5הגדול ) –מערערה למפעל החדש  העתיקה החברה את המפעל שלה 2011שנת 
פי -על בעולם לפארק התעשייה אלון תבור. קווי הייצור המתקדמים במפעל החדש, העובד 

סטנדרטים בינלאומיים מהגבוהים בתעשיית המזון, מאפשרים לרושדי לתת מענה לביקוש ההולך 
שהוא פטנט בינ"ל : טחינה גולמית  וגדל. לפני שלוש שנים השיקה רושדי תעשיות מזון מוצר חדש

 מעודנת בבקבוק לחיץ.

 לחברה שלושה מותגים מוכרים ואהובים :

 לייצוא. – Mighty Sesameבארכה לציבור הכללי בישראל, אל הילאל למגזר הערבי ו 

התחילה חברת רושדי בייצוא לשווקים שונים באירופה וסוגרת שת"פ אסטרטגי עם  2012 -ב
ל, החברה משווקת ברחבי ארה"ב את מוצריה וכן מפתחת שיתופי פעולה עם חברת סברה. במקבי

 חברות חומוס : בארץ) לדוגמא לשטראוס וצבר(  ובעולם.

 חזון:

 להפיץ את קסם השומשום בעולם

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/ISO_9002
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 פרסום פנימי
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 רת קשר:ייצ

  

 טלפון מייל איש קשר נושא

 shaharo@eyz.org.il 04-6520708 שחר מינהלת אזורי תעשיה

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

 gadir@eyz.org.il 052-3948792 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

    

הסוכנות  -מעוף 
לעסקים קטנים 
ד ובינוניים במשר

 הכלכלה

שקד 
 גולדמן

shakedg@1.maof.co.il 0722217636 
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