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 2019 יוני

 שלום לכולם, 
 .2019 יוני-מאיתבור מהדורת -אנו שמחים להפיץ את עלון

ריכזנו עבורכם את כל הדיווחים והעדכונים מתוך כוונה לספק לכם מידע רלוונטי 
 ואולי אף מועיל.

מבקש לבצע ביקורות עצמיות אני בשיא עוזו.  הגיעהקיץ חלף הלך לו, החורף 
לסיוע בכל הקשור למפגעי רז לפנות לגדי וזמנים מלמניעת שריפות.  וודא הערכותול

לזכור כי כל שריפה גדולה מתחילה באש חשוב עשביה או כל עזרה אחרת בנושא. 
קטנה שניתן היה לכבות בקלות, והכי חשוב את מרבית השריפות ניתן למנוע 

 בהערכות נכונה מראש.

  פנינו למשרד הכלכלה ואושר לנו להקים את שדיווחנו בעלון הקודם, כפי
הקרוב של פגישות הפורום  טהסבמימון משרד הכלכלה.  לים"פורום המנכ

תקווה כי אנו יתחיל בחודש יוני.  (15)רצו להשתתף לים ש"בשיתוף המנכ
המשתתפים יקבלו וישתפו ידע שיביא לתועלת למפעלים ואולי אף לשיתופי 

 פעולה נרחבים יותר.

  תהליכי הופכתש תעשייתית סימביוזהל חדשה הכלכלה השיק תוכניתמשרד 
 תעשייתית סימביוזה .ניכר כספי חסכון תוך  ,םלמשאבי פסולות וזרמי ייצור

ים מספר מפעלשנם י .חברה- סביבה-כלכלה בתחומי רב מוסף ערך יוצרת
תבור שכבר נכנסו לתהליך, ומומלץ מאד לכולנו לבחון איך ניתן -מאלון

המרכזי הוא להנגיש ידע ולמסד שיתופי פעולה. הרעיון להשתלב בתהליך. 
או לפנות ישירות במייל  https://bit.ly/2uX3Rnmלהיכנס לקישור מאד מומלץ 

 @4s - salinger.co.il-s4noamחברת מ נעם זלינגרל

 דסטל וה סיפורו של מפעלוהפעם " נעים להכירשל "פינה ב אנו ממשיכים. 
פעולה בפארק צריך להתחיל האנו מאמינים כי חלק מחיזוק שיתוף 

מהיכרות, וננסה לנצל את העלון על מנת לייצר חשיפה זו. תקוותנו היא כי 
 היכרות תוליד שיתופי פעולה לתועלת המפעלים.ה

 אחרון מופיעים פרטי הקשר של גורמים שונים במועצה ובכלל, בדף ה
במסגרת דף הקשר, ניתן למצוא  מוזמנים לשמור ולייצור קשר ככל שנדרש.

 –פרטים של יועצים שונים המקדמים את הסיוע של משרד הכלכלה )מעוף 
עסקים קטנים, הרשות לחדשנות וכו..( ניתן לפנות ליועצים אלו ולקבל מענה 

 ה בכלל ולמפעלים בפרט.יהסיוע שמשרד הכלכלה מעמיד לתעשיעל חלק מ
 
 

 בברכה,
 שחר אורן

https://bit.ly/2uX3Rnm
mailto:noam@4s-salinger.co.il
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 אלון תבורפארק התעשייה מהנעשה לאחרונה ב
 ,כפי שהבטחנו אנו ממשיכים להקפיד ולהרחיב את הסדר והארגון באלון תבור

 להשלים את עבודות תחזוקת ושיפור התשתיות.

בוצע טיאוט של צידי הכבישים והמדרכות ע"י בובקט ברוב הפארק ואת   -ניקיון 
לאחר סיום עבודות תשתית שנעשות. הטיאוט נעשה ברובו בשעות  יושלםהשאר 

 על מנת להצליח לנקות את החניות הפנויות.לתנועה ו הלילה בכדי לא להפריע

  

ם, קרטונים, בוצע איסוף ידני של פסולת גדולה ברחבי הפארק: צמיגים, משטחי
לקי מתכת, ועוד. גם פסולת גדולה וכבדה יותר המצריכה עבודת משאית צינורות וח

מנוף ומחפרון תאסף. בקרוב יתחיל לפעול קבלן ניקיון חדש וידאג לניקיון אזור 
עובדים עם ההתעשייה מפסולת באופן שוטף. אנו קוראים לכולם לתת יד ולהטמיע 

 הרגלי שמירה על ניקיון הסביבה.
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 :ואכיפהפיקוח 

מחלקת הפיקוח והאכיפה של המועצה בשמירה על הנהלים מ עזרהאנו מקבלים 
במרחב הציבורי בכדי שלא תיגרם הפרעה לתנועה, למפעלים השכנים ולכל והסדר 

לקבל את עזרתכם בכדי שלא תהיינה תמונות כגון בקשים באי הפארק ולכן אנו מ
 אלה:
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 :מים וביובניטור 

, הן ביבההסת יקוח וביקורת של ביצוע תקנות איכועת פעילות אינטנסיבית לפמבוצ
בחומרים המוזרמים אל ניקוזי המים והן בניטור חומרים אסורים הנפלטים אל 

האוויר של  ,מי התהום ,האוויר. כל זה במטרה לשמור על החוק, על ניקיון הנחלים
על בריאות העובדים בפארק. חשוב לנו מאוד לקבל שיתוף פעולה הכי חשוב כולנו ו

 ן בשמירה והן בדיווח.מצד המפעלים ה

 

 

 :תשתיותבטיפול 

 עם חלוף הגשמים יש אפשרות להמשיך בעבודות התשתית.

בוצעה חציית רחוב ערבה בכדי להעביר צנרת לניקוז מי הגשם מהתעלה החדשה 
 שמאחורי מפעל הוליס אל הניקוז המוביל את המים לנחל נין.
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תעלת ביצוע נמשך  המדרון שקרס מתחת לייקב כרמל.התחילו שוב העבודות לפינוי  
 השלמת קטע צינור הקיטור האחרון. והניקוז 

 

 

 

 :בדרכיםבטיחות 

 אנו מזכירים שוב לנהגי המשאיות לנהוג במשנה זהירות בכדי להימנע מתאונות. 

 

נזק ולצורך להפעיל פגיעת משאית בעמוד חשמל הסתיימה בנס ללא אסון פרט ל
 צוותים של חברת החשמל.
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 :חישוף וגינוןעבודות 

צי שיטה מכחילה. זהו עץ פולשני בשבועות האחרונים בוצעה באלון תבור הסרת ע
 המתרבה ומשתלט.

 

בוצע ניקיון פסולת גדולה וקבלן הניקיון נכנס ליום פיילוט ובימים הקרובים יתחיל 
 בעבודות ניקיון באופן סדיר. 

 

השלמת תמרורים /בימים הקרובים תתחיל עבודת צביעה וסימון כבישים והחלפת
 חדשים.

 קמ"ש ותתבצע אכיפה על פי החוק. 50בל ל מהירות הנסיעה באזור התעשייה תוג
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 לפני סיום עונת הנדידה זכינו לעוד ביקור אחרון של חסידות...

 
 
   
 
 
 גדי רז   

אחזקת פארק התעשייה 
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 :נעים להכיר

 טל והדס בע"מ
 .1982טל והדס חברה בבעלות פרטית, נוסדה בשנת 

המפעל ממוקם באזור התעשייה אלון התבור בצפון. החברה בעלת מוניטין ועם ניסיון של למעלה 
התחבורה הביטחון והחברה מפתחת, מייצרת ומשווקת אביזרים ומערכות לתחום שנים,  30 -מ

 . )רכב, משאיות ורכבות (
ווי גרירה, קשתות, מדרכות צד,  -אביזרים חיצוניים לרכב -תחום הרכב המוצרים מכיל:קו 

 פגושים, גגונים, מיגונים תחתונים, ארגזי כלים ועוד. 
 ידיות, מאחזים, מתקני מזוודות ועוד -אביזרים פנים נירוסטה -תחום רכבות ואוטובוסים

 פיים ועודייוודים ספצמוצרים ייחודיים לפי דרישות הלקוח, ז -תחום הביטחון
התמחות החברה במתן פתרונות מעולים בזמן אמת החל מהקונספט ועד המוצר הסופי ובהתאמה 

 מוחלטת לדרישות הלקוח והשוק.
 המוצרים והמערכות ייחודיים ומוגנים בפטנטים. 

  ISO9001בעלת תקינת 
 מחלקת הפיתוח וההנדסה עובדת בהתאם לסטנדרטים הגבוהים בעולם.

 לקוחותנובין 
  :ישראל

יבואני הרכב, דלק מוטורס, כלמוביל, טלקאר, יו אם איי, המזרח, לובינסקי, יוניון  : רכבבתחום ה
 .חשמל קורות, קרן קיימת חברתציי רכב מובילים: שלמה סיקס, משטרה, מ מוטורס, גיל קאר,

 . , יחידות מיוחדות, משטרה ועודצה"ל ::ביטחוןבתחום ה
 אוסם, יו טי איי :משאיותתחום ה

 חו"ל: 
 General Motors, VW, Kia, Hyundai הרכבתחום 

 Siemens, Bombardier : תחום הרכבות 

 DGA  ,General dynamics:תחום הביטחון
משווקים בין מגוון המוצרים את הערכה לחילוץ תחת אש המצילה חיי אדם, נמצאים בשלבי 

 פיתוח מתקדמים של 

 ומסחריות טנדרים ,  4X4מפתחת מייצרת ומשווקת אביזרים לרכבי שטח,  בתחום הרכב

חומר גלם נרוסטה מנצלת את הידע המקצועי, הספציפי והייחודי בתחום עיבוד החברה מיישמת ו
 .ואלומיניום 

 ., עם חוג לקוחות נאמנים הולך וגדל בארץ ובעולםהתחבורהטל והדס נמצאת בצמרת ענף 
במתן פתרונות, בפיתוח, וזאת בזכות מצויינות  אצל הלקוחות גבוהה במיוחדרמת שביעות רצון 

 תחום.בייצור, בשיווק ובשרות ועם מגוון מוצרים עשיר ומותאם לכל 
 חזון החברה:

 שואפת לפתרונותטל והדס מיישמת יכולות פיתוח מוצרים ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר. 
 ת ומשאיות. טחון , רכב, רכבוימקצה לקצה בתחום, הב

בפיתוח הקונספט ועד ייצור המוצר הסופי דבר המהווה נדבך סיון יהחברה מציעה עשורים של נ
 משמעותי בהצלחתה. 

החברה שואפת לתת ללקוח פיתרונות מעולים המותאמים לדרישות הספציפיות של התעשיות 
   בזמן אמת.
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 רת קשר:יצי

  

 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 

ובינוניים במשרד 
 כלכלהה

 taln@1.maof.co.il 050-7695695 נויטל 
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