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 2019 נובמבר

 שלום לכולם, 

 החגים שמח לכולם.אחרי 

הארצית נמשכת אי הוודאות, ומחובת ברמה קומו, והחורף בפתח. מפנה את מהקיץ 

 ע ברמה האזורית על מנת להמשיך בעשייה המקומית.כולנו לנסות ולסיי

שהקמנו ביחד עם משרד הכלכלה ומעוף ממשיך להתכנס, סיימנו את  פורוםה

ונדאג  (תודה לאלי גן וחברת מול ההר פרוייקטים על האירוח)המפגש השלישי 

אחרון זכינו המפגש המסגרת ב לפרסם ולזמן את המנהלים לקראת המפגש הבא.

והתמודדות המנהל שהעבירה קרן ארנון וגיות ניהוליות סלשמוע טעימה בנושא 

רות למכי היא שמחה להכיר את המנהלים, וכי המפגש קרן כתבה לי בסיום צליל. 

לבקר  היא תשמחקשר ואיתה מוזמנים ליצור , שהספקנו רק ממש על קצה המזלג

את סיכום המפגש ) arnonkeren41@gmail.com אצלכם לפגישת היכרות. 

 .(הפורוםמנחה  –והמצגות ישלח חן בנדק 

 דלתות תבורסיפורו של מפעל והפעם " נעים להכירפינה של "ב אנו ממשיכים

עולה בפארק פהאנו מאמינים כי חלק מחיזוק שיתוף  בפארק. החדשיםמהמפעלים 

צריך להתחיל מהיכרות, וננסה לנצל את העלון על מנת לייצר חשיפה זו. תקוותנו 

 היא כי ההיכרות תוליד שיתופי פעולה לתועלת המפעלים.

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

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

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

לפנות ולקבל מענה על חלק מהסיוע שמשרד הכלכלה  כדאיהרשות לחדשנות וכו..( 

 ה בכלל ולמפעלים בפרט.ימעמיד לתעשי

 

 בברכה,

 שחר אורן

mailto:arnonkeren41@gmail.com
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 אלון תבורפארק התעשייה מהנעשה לאחרונה ב

 

במהלך החודשיים האחרונים המשכנו את תנופת שיפור ותחזוקת התשתיות באלון תבור, ולצורך 
שעות עבודה ומשאבים רבים. הדגש הושם על בטיחות וגם על ניראות וחזות ראויה  הושקעוזה 

 ומכבדת.

)ליד מפעל פינקלשטיין מתכות ומחסן זנלכל(.                              חוב זית.רתיקון קו תאורה ב.  1
של הכביש ירה את יום הבחירות בכדי לבצע במהירות פתיחה וסג נולצורך ביצוע העבודה ניצל

 עילות המפעלים., במינימום הפרעה לפלהטמנת קו חשמל חדש

.  

                                                   . גיזום עצים מסוכנים קרובים לקווי מתח גבוה.                 2

חברת חשמל נענתה לקריאתנו ושלחה צוות אשר גזם את כחלק מההכנות לקראת עונת הגשמים, 
ו קרובות מידי לקווי המתח.  גם מפעלים אשר בתחומם צמרות העצים בגינון הציבורי אשר הי

 דה למפעל פזקר על שיתוף הפעולה.עצים שהיוו סכנה נענו לפנייתנו וביצעו גיזום. תו
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 :                                                                                     . שיקום ופיתוח ערוגות3

גיזומים ושתילות חדשות  כוללבוצע המשך שיקום גינון ציבורי אשר נהרס ע"י עבודות תשתית. 
מאסיביים של שיחים אשר גדלו יתר על המידה. מחלקת הגינון נרתמה לבצע עבודה יסודית 

שתיתן לצמחיה אפשרות להתחדשות שיקום והבראה. תוך כדי כך נחשפו חזיתות מפעלים אשר 
 .פור. פנינו למפעלים אלה וקיבלנו הבטחתם לשיתוף פעולהנדרש בהן שי

 

  

  . חנוכת גן פסלים4

חנכנו את גן הפסלים החדש, מתוך תקווה כי זה הצעד הראשון וההמשך יבוא, בבחינת שילוב בין 
, הפסלים ואורחים נכבדים ראש עריית עפולה וראש מוא"ז עמק יזרעאלבהשתתפות עשיה ורוח. 

  .נוספים
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 :. המשך שיקום ותיקון תשתיות במדרכות ובכבישים 5

 בוצעו עבודות רבות לשיקום תשתיות ופינוי עודפי אדמה ופסולת ברחוב ערבה, אלון ואורן.
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 עבודות לשיקום המדרון מתחת ליקב.. בנוסף לאלה נמשכות במרץ ה 6

 נו מקווים שנשיג את החורף.א

..ובעניין החורף שכבר בפתח, אנו פונים לכל המפעלים על מנת שידאגו מבעוד מועד לבצע בדיקות 

ותיקונים נדרשים בכדי למנוע תקלות ולהסיר מפגעים: חיזוק ואבטחת אלמנטים רופפים, 

מרזבים נקיים, חומרי גלם מכוסים ומאוחסנים בצורה מוגנת ניקוזים פנויים למניעת הצפות, 

מים שעשויים להיסחף עם הגשמים אל הניקוזים ומשם אל הנחלים ומי התהום וחומרים מזה

 שהם מי השתייה של כולנו. תשומת לב קטנה מראש תמנע כאב ראש גדול בהמשך.

ה, התקופה הזו של סוף הקיץ וטרום החורף "י המידע מכב"אחרונה לענין השריפות, עפותזכורת 

י התחזית, מעלים "היא המסוכנת ביותר, שילוב של טמפ' גבוהה, רוחות חזקות יובש הצפויים עפ

שב ומבקש להערך מראש, לפנות עשבייה יבשה וגורמים העלולים ני אאת החשש משריפות. 

 להאיץ שריפות.

 
 גדי רז

 אלון תבור אחזקת פארק התעשייה
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 :להכירנעים 

 

 

 

 

 

 

 

 רותם אלבג, אבי גרודר, עופר גרודר
 

 במגוון עיצובים ללקוח מפתחים ופותחים דלתות פנים

ורותם אלבג , מייצרת ומשווקת דלתות פנים  מ, בבעלות התעשיינים אבי גרודר”עדלתות תבור ב

 ומשקופים במגוון עשיר של דגמים, צבעים, עיצובים וגימורים. 

  .במפעל חדשני ומתקדם מיוצרות , מעץ ומפולימריםוהמשקופים הדלתות

מחסן לוגיסטי אוטומטי  ,כולל מיכון ברמה המתקדמת ביותרה בציוד הייעודי, ההשקעה בהקמתוף היק

 ₪. מיליון  70נאמדת  ב  ,שנבנה בהתאמה לצורכי החברה

 .הועתק לאזור התעשייה אלון תבור מאזור התעשייה כדוריהמפעל 

, חדרי תכנון ומשרדים. תצוגה אולם,אולמות ייצור :מ"ר וכולל 4000נוי של  משתרע על שטח בהמפעל 

 עובדים. 35במפעל מועסקים 

החברה מציעה ללקוחות הפרטיים, לאדריכלים ומעצבי פנים, למשווקים המורשים, לקבלנים וליזמים, את 

ספקים המובילים הבחומרי גלם איכותיים מתוך שימוש  האחרונים בתחום דלתות הפניםהחידושים 

 רה ואיכות ברמה הגבוהה ביותר.בעולם, בשימת דגש והקפדה על בק בתחומם

למרות היותו מתועש.  ייחודה של החברה הוא בגמישות תהליך הייצור: "לדברי המנכ"ל, רותם אלבג

 . וצורכי השוק  ייצור דלתות ועיצובן על פי דרישות הלקוח הגמישות מאפשרת

 מוגמרהמוצר השל  ודיוקאיכות   ביותר ובכך מבטיחיםתקדמים המיה מהמפעל מצויד במיכון ובטכנולוג

מפוקח ועומד בתקני איכות ובטיחות כולו עמידה בזמני האספקה שנקבעו. תהליך הייצור  כדי תוך

 ".ISO 9001:2015מחייבים הכוללים תו תקן ישראלי ואישור ניהול איכות  מחמירים ו

 בצמוד למפעל הקיים לשם הרחבתו. מ"ר 5000  אחרונה רכשה החברה, שטח שלל

. קו המחשבה המנחה אותנו החברה רואה עצמה כחברת בוטיק : "ק והמכירות עופר גרודר סמנכ"ל השיוו

 הוא לאפשר ללקוח להיות שותף במימוש רצונו העיצובי באמצעות המוצרים הייחודים שלנו.

 . פתרונות לכלל הערוציםלהיות מפעל מוביל בשוק דלתות הפנים בישראל עם מגוון רחב של בכוונתנו 

 . ביותר ללקוחותינו תוך הקפדה על איכות מעולהאת השירות הטוב ך לספק ינמש

יראה שוק כיצד י הלראות קדימ מנסיםמשתנה והלהתאים עצמנו לשוק  אנחנו נערכים בתפיסה ובכוונה

 בדרך לשם". הדלתות בעתיד. אנחנו
 

 ww.tavordoors.comw למידע נוסף ניתן לפנות לאתר האינטרנט 

 
 

http://www.tavordoors.com/
http://www.tavordoors.com/
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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 

  arnonkeren41@gmail.com קרן למנהליםיועצת 

    

 הסוכנות -מעוף 
לעסקים קטנים 

ובינוניים במשרד 
 הכלכלה

 טל
 שבח נוי

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