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סדר יום-25.1.2021אסיפה כללית 

:סדר יום למפגש 

MCPל חברת "מנכ, ר איגוד יצרני הפלסטיקה והגומי"יו, נתן וילנר–דברי פתיחה •

ל איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובנייה"מנכ, אורן הרמבם–2020סיכום פעילות האיגוד בשנת •

אגף , מנהלת מחלקת מחקר, פז-מילה סויפר–2020דיווח על ביצועי תעשיית הפלסטיקה והגומי בשנת •
התאחדות התעשיינים, כלכלה

ר וחברי הנהלת העמותה"עדכון בנושא יו•

סורפולחברת , מנהל שיווק, עופר שורק–2021-ומה צפוי ל, 2020שינויים ומגמות בשנת , חומרי גלם•





2020עיקרי פעילות בשנת 

התמודדות עם משבר הקורונה1.

חדשנות2.

ומיחזורקיימות 3.

הגדלת מכירות חברי האיגוד4.



התמודדות עם משבר הקורונה



התמודדות עם משבר הקורונה

.המפעלים בענף200-לכ–אישורי פעילות בזמן הקורונה 1.

סיוע בשחרור עובדים מבידוד כמעט בכל יום  –שחרור עובדים בבידוד 2.
.כולל בימים האחרונים

.אישורי מעבר לעובדים באזורים מוגבלים3.

.ל"סיוע בכניסת טכנאים זרים מחו4.

באמצעות מכון  , סיוע בפיתוח מוצרים להתמודדות עם נגיף הקורונה5.
.המחקר לפלסטיקה ופולימרים



חדשנות

אריזות ופלסטיקה–שני קולות קוראים עם הרשות לחדשנות 1.

משתתפים200-כ, מפגשים4–סדרת מפגשים עם מכון הפלסטיקה 2.

מפעלים40-כ–חיבור ישיר של מפעלי הענף למכון הפלסטיקה 3.

מפגשים ענפיים מקצועיים49.

,  פיריוןמסלול –הנגשת מסלולי ההשקעות בטכנולוגיות למפעלי הענף 5.
מסלול ייצור מתקדם



ומיחזורקיימות 

לגיבוש דרכי פעולה ( ם"האו)UNIDOשותפות במאגד וזכייה במכרז של ארגון 1.
המאגד החל  –להגדלת השימוש בחומר ממוחזר בתעשיית הפלסטיקה בישראל 

.לפעול

!  לראשונה בישראל–הפקת מדריך האריזה המקיימת 2.

https://en.calameo.com/books/0065511920953811cad5c: קישור למדריך 

.השתתפות בפורומים בנושא כלכלה מעגלית וקיימות1.

https://en.calameo.com/books/0065511920953811cad5c


הגדלת מכירות חברי האיגוד

–מערכת הזדמנויות עסקיות 1.

.חברות פעילות מהענף72-כ•

פרויקטים  , מכרזים–הזדמנויות עסקיות 7390קיבלו במצטבר •
(.  2019-2020בשנים )וכדומה 

שקיות  ;מוצרי גומי;פחי אשפה;צנרת לבניה: תחומים עיקריים •
מיוחדות  



2020-2019מפגשים וימי עיון מקצועיים 
מפגשים וימי עיון מקצועיים24

יישומים של מחקר  –העתיד כבר כאן -מפגש תעשיינים עם מרכז הפלסטיקה •
ופיתוח פורץ דרך בתעשייה

מפגש ענף הפלסטיקה והגומי בשיתוף מרכז הפלסטיקה והגומי בנושא פלסטיק  •
ובריאות

מפגש בשיתוף מרכז הפלסטיקה והגומי בנושא פלסטיק מתכלה•

מפגש ענף הפלסטיקה ענפי בשיתוף מרכז הפלסטיקה והגומי בנושא מיקרו  •
פלסטיק

צוהר לחדשנות מעשית בענפי הדפוס והנייר-חושבים הלאה , מביטים קדימה•

2021כוכב ישראל •

2020כוכב ישראל •

"החולייה האחרונה בשרשרת האספקה-משטחים ושילוח •

כנס שנתי של המכון הישראלי לאריזה•

איגוד יצרני הפלסטיקה והגומי-מפגש ענפי •

חדשנות וחוויית לקוח-יום עיון בנושא יוצאים מהקופסה •

כנס הפלסטיקה המרכזי•

גלובליוניליברפ "מפגש עם מנהל מו•

קניין רוחני בעולם עיצוב אריזות•

וובינר חדשנות בפלסטיקה•

ממשבר להזדמנות-ענף הפלסטיקה והגומי -וובינר •

ממשבר להזדמנות–אריזות בעידן האיקומרס -וובינר •

קורס אריזות•

אסיפה כללית איגוד יצרני הפלסטיקה והגומי•

מפגש תעשיינים עם נסטלה העולמית•

השתלמות בטכנולוגיות גומי לתעשייה•

מפגש אסטרטגיה ענף אריזות ופלסטיקה•

כנס שנתי של המכון הישראלי לאריזה•

איגוד יצרני הפלסטיקה והגומי-מפגש ענפי •

חדשנות וחוויית לקוח-יום עיון בנושא יוצאים מהקופסה •

כנס הפלסטיקה המרכזי•

פ יוניליבר גלובל"מפגש עם מנהל מו•

קניין רוחני בעולם עיצוב אריזות•



–הכשרת מקצועיות 
הגדלת זמינות כוח אדם מקצועי בענף

(2019סוף )השתלמות בטכנולוגיות גומי לתעשייה •

(רלבנטי למפעלי אריזות)הכשרת מומחי טכנולוגית דפוס •

.קורס אריזות•

.במסגרת פרויקט סטארטראקסטרוזיהקורס •





2020-חברות שהצטרפו לענף ב12

מ"איציק הובלות ואריזות חקלאיות בע•

מ"פלסטיק בעתעליפלסט•

מ"בע( 2007)בדולח ייצור אופטיקה •

מ"תעשיות אופטיקה בע-בדולח •

מ"בעפיורדיגיטל-ואלוקס•

מ"מרכז להעתקות בע•

מ"אייר פלסט בע•

מ"פיט בע-פלס •

מ"בע. ווי.בי.טרי•

מ"תב מדיקל בע•

מ"מיבא סטאר בע•

מ"גרין נטס לחקלאות בע•



2021המיקוד לשנת 

,  ככלי לפיתוח מוצרים חדשניים, חיבור של מפעלי תעשייה למכון הפלסטיקה1.
.  המותאמים למגמות והצרכים בשווקים

פלסטיקהמיחזורגיבוש מדיניות וכלי תמריצים בנושא 2.

2-הכשרות מקצועיות 3.

העמקת הידע וההיכרות של היצרנים עם נושא הכלכלה המעגלית בפלסטיקה  4.
ואריזות

.  העמקת הפעילות לשיפור תדמית הפלסטיק בתקשורת ומול מקבלי החלטות5.



: פנו אלינו–איגוד מוצרי צריכה ובניה לרשותכם 

050-7478858: נייד , מנהל איגוד מוצרי צריכה ובניה , אורן הרמבם

0522-777781: נייד, מנהל ענף פלסטיקה גומי ואריזות-הראל

050-6990444: נייד , איגוד מוצרי צריכה ובניה, מנהלת אדמניסטרציה-איריס גור קאופמן


