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 87.7.2, קיסריה - ואריזה דפוס מנכ״לים פורום סיכום: הנדון
 

 :משתתפים
 :תעשיינים

 מ"בע 2.12סל טכנולוגיות -רב אבירם פרוסט

 מ"בע( 1..2)ק מיטרני תעשיות נייר רציף 'ז אלי מיטרני

 מ"גיל מוצרים פלסטיים בע איתמר גואטה

 מ"קרטוניץ מערכות אריזה בע איתן ידען

 מ"דפוס מאי בע בועז מזרחי

 מ"נייר חדרה בע גדי קוניא

 מ"מפעלי הדפסה בע פיתקית גדעון פישמן

 מ"שלם פתרונות אריזה בע עמנואל שלם

 מ"אייר גארד בע גלי גלאון

 מ"אריזות יצירה בע דניאל פריד

 מ"פיתקית מפעלי הדפסה בע זאב בליויס

 מ"לובופרינט בע יהונתן פוליג

 מ"בע( ח"אגש)פולישק תעשיות פלסטיקה  יניר אהרונסון

 מ"תעשיות רישתון בע יריב קולקר

 מ"תדביק פק בע נמרוד מור

 מ"פאר פרינט עזרא לוי בע עדי לוי

 מ"גרפיקה בצלאל בע עודד חרפק

 מ"פייפר קאפס אינטרנשיונל בע עמוס שקד

 מ"הרטמן מאי בע רונן שריקי

 מ"תעשיית מוצרי נייר בע שלומי אורבך

 מ"פייפר קאפס אינטרנשיונל בע שרון שקד

 מור תעשיות פלסטיק יאנרי נהור
 :דוברים

 HP אינדיגו גיל לנדסהוט

 משרד הכלכלה אבנר שדמי

 התאחדות התעשיינים בישראל אורן הרמבם

 התאחדות התעשיינים בישראל טל פרי-מיד "עו
 

 :התנצלו
דוד רכגולד )אריה מן דעלי ; (מ"כריכיית ויס בע) שראל וייסי; (מ"בעארדע פלסט ) אלדור אוטולנגי

0 מ0מ)מאיר אלקיים ; (מ"שפי אריזות בע)ליעד שגב  ;(מ"דפוס ואריזות בע רבגון) יעל ברזילי ;(מ"בע

שחר לוי ; (מ"בע( 1171)פיוניר לגלופות )רס קובי אג; (מ"בע( 1111)חיתוך ושיווק נייר -...2

חי פלסטיק )אלי ברמלי ; (יס0טי0י'ג)איתן רוכמן ; (מ"קרגל בע)גבי נגר  ;(מ"בע( .111)ווק -פלסטו)

גרפוליט מפעלי ) חיים דושניק; (מ"פ תעשיות בע"צל)י דרור יגיל ;(בסט קרטון) בלאסי שנ ;(מ"בע

 מיכל ניסים ;(מ"ישראפייפר תעשיות נייר בע) יואל ליכטמן; (ארגם) דורון אנטין; (מ"דפוס בע

פסח ; (קימברלי קלארק ישראל) לוקס רעופ; (מ"יוניפק תעשיות בע)נפלד נחום קור; (פלסטיק0אי0קיי)

תעשיות  ריאמנ) עוזי כרמי; (מ"בע( 2..2)מיכלי טריפלקס )ונן צבי ג; (מ"יב תעשיות נייר בעשנ) ברנט

 קרנירון  ;(גסטליט) יובל קמחי; (מ"אסותא תעשיות אלבד בע)ון משה צי; (מ"מיחזור בע

גדעון ; (מ"פ מוצרי אריזה מתקדמים בע0צ0ש)מיכאל שמלצר ; (מ"סטיק בעתעשיות ניר ופל0סי0די)

 אהוד ויזר ; )מ"דפוס אופסט ישראל ליצוא בע)שאומברגר  אהוד ;(אמרז) גד שביט ;(אנבל גד) יעקב



 

 
 

 

דוד ; (מ"אמקה תשלובות תעשיות מוצרי נייר בע)עידו קליין ; (ברה ליצור ושיווק תויותח ...2תוית )

; (מ"בע מיכלי תלטון)מיכאל פליסקוב ; (מ"הדפסות בע0 ר0ע)אלי שמש ; (מ"ואקוטק אריזות בע)חורש 

גלילון )רוני לוי ; (מ"ריזה ובנו בע0ר ו"אניה ד)נתי שפירא ; (מ"אלידן פלסטיקה בע)מיקי אקהאוז 

גיל לוי , (מ"כהן פלסט בע0 י0 א)אברהם כהן , מ"בע( 11.2)זנוה )מריו המרשלג ; (מ"תעשיות בע

 0(מ"דיגיטל לייבלס בע)

 
 

 דיון
 

על מנת להימנע מחשיפה , כללי זהירותמלק כי על פי נהלי ההתאחדות וכח, הנוכחים הוזהרו

יש להימנע מלדון במידע רגיש , 8811-ח"התשמ, לעבירות על הוראות חוק ההגבלים העסקיים

מבחינה תחרותית או לחשוף מידע רגיש מבחינה תחרותית בכל ישיבה אשר בה נוכחים או 

 .סיומהבין במהלכה ובין לאחר , בין לפני הישיבה, מיוצגים גופים מתחרים

הוא מידע שאינו פומבי או " מידע רגיש מבחינה תחרותית"על פי הרשות להגבלים עסקיים 

יגביר , אשר אם ייוודע למתחרה עסקי של בעל המידע, שאינו ניתן לזיהוי או איתור בקלות יחסית
את יכולתו של אותו מתחרה לצפות מראש את אסטרטגיית המחיר והייצור ואת תגובתו צפויה 

הכל בהתאם לנסיבות , המידע ליוזמות מחיר וכמות מצד אותו מתחרה של בעל
            .הקונקרטיות

 
 
 העיקריות הבעיות ואת, שלו המפעל פעילות את הציג מנכ״ל כל0 היכרות בסבב נפתח המפגש 10

יניר 0 והעלויות הגבוהות, הנושא העיקר שעלה הינו מחסור בעובדים מקצועיים בענף 0חווה שהוא
 0 אהרונסון הרחיב באשר למערך הכשרה ליוצאי צבא אשר בנו במפעל

 
 :לחבריםההתקדמות יבוצע  על דיווח0 בנפרד יכונסו אשר, עבודה צוותי שני הקמת על הוחלט 20
 

דפוס ) מזרחי בועז, (פיתקית) בליויס זאב, (יגואינד) לנדשוט גיל - מקצועיות הכשרות צוות 0א
  (0גסטליט) קמחי ויובל( מאי

 
 0עמוס שקד, בועז מזרחי, יניר אהרונסון – לחדשנות פעולה שיתופי צוות 0ב
 

 0אנא ידעו אותנו אם תרצו להצטרף –נשמח לצרף חברים נוספים לצוותים אלה 
 
 תמריצים לקבלת באשר הדרכה תוך ,לחדשנות מהרשות שדמי אבנרמר  של הרצאתו נשמעה 20

 0ב המצגת שהוצגה"מצ 0מו״פ תוכנית וכן, ומענקים
 
 
 0ארגז הכלים לחדשנות -קפיצת הדרך בנושאאור מר אריק טל  של הרצאתו נשמעה 20
 
 חברי בין קלה תקשורת לצורך דחופים לדברים שתשמש ,ווטסאפ קבוצתפתיחת  על הוחלט 50

העלולים להיות בעייתיים תחת מגבלות דיני ההגבלים הובהר כי לא ייכתבו בה נושאים 0 הענף
 0 מי שלא מעוניין להיות בקבוצה יודיע למי טל על כך במייל חוזר 0העסקיים

 

 כוסית להרמת החגים לקראת יתוכנן הבא המפגש0 הענף לגיבוש פתיחה׳ ׳יריית שימש המפגש 10
  0מיקום לגבי להצעות פתוחים אנו - ומינגלינג

 



 

 
 

 

 

 לסיכום בהמשך וכן, מאינדיגולנדשוט  גיל מרפעולה עם  שיתופי מגוון ונבצע כי נתכנן סוכם 70
  HP0 מאינדיגו סופר אריק עם קודם
 

 בדרכים הן0 החדשנות בנושא להיוועץ לפנות שוב מוזמן בענף חבר כל כי, ומזכירים שבים אנו 0.
  0תמיכה מענקי לקבלת הנוגע בכל והן ,במפעל/בחברה אצלו הטמעתהו לקידומה

 

לרבות ביקור נציבות כיבוי , בוצעה סקירה של שירותי ההתאחדות תוך דגש על נושאים חדשים 10
, הדיני עבוד, נושא מענקי העיצוב התעשייתי ויתר התמריצים, אירועים רלבנטיים, אש במפעלים
 -הנוכחים תוזכרו 0 חשיפה לתקשורת ועוד, מכון הייצוא, לבן-ייעוץ לרכש כחול, חינוך טכנולוגי

לינק לאתר ההתאחדות  0לסיוע אלינו לפנות להסס לא - היומיום ברמת שהוא נושא בכל
http://www.industry.org.il/ 

 

 0 מרחוק למגיעים בעיקר0 החשוב למפגש והגיע שטרח מי לכל מודים אנו
 

 מובן לא0 היבטיו כל על המפגש מקום בארגון העזרה על מפיתקית וזאב לגדעון מיוחדת תודה
 !מאליו

 
 0 לפידבקים נשמח

 
 !הבא במפגש נתראה

 
 טל מי
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