
  
 

 

 דויצ תוינרצימ תחאמ סנשייבוניא קניא רונל הנושאר תירחסמ הנמזה

 םלועב תולודגה תילטיגידה הספדהה

 
 הנקתהל קורי יטנמגיפ ויד חוקלל קפסת רונ
 הפוריאב ויתוחוקל לש תוילטגידה תוספדמב

 ב״הראו
 

  יטרפו תוצלוח יבג לע הספדהל שמשמ וידה
 ויתוחוקל ברקב שובל

 
 

 לחהש חלצומ טולייפל ךשמהב איה ,רונ לש וז הנושאר תירחסמ הנמזה
 ינפי ירוביצ דיגאת  םע הנשה ילויב

 
  ל"וחב םיגחה תפוקת ינפל חוקלל הנמזהה תא קפסל היופצ הרבחה

 

 

 קניא רונל הנושאר תירחסמ הקסע יהוז" :הרבחה ל"כנמו ןוירוטקרידה ר"וי ,רונ השמ

 רוציי םוחתב םלועב םיליבומהו םילודגה םינקחשהמ דחא םע חלצומה טולייפל ךשמהב

 רונ לש הבוצימ תא תקזחמה החלצה ונירובע תגציימ הקסעה .תוילטיגיד תוספדמ

  .סופדה םלועל ךרע תברו תיתימא הקורי הכפהמ האיבמה הרבחכ

 ונבייחתה םהילעו םיעיקשמל ונגצה םתוא םידעיב דומעל ונחלצה יכ חמש ינא

 .2021 תנש םות ינפל דוע הנושאר תירחסמ הנמזה – םהיניב ,ףיקשתב

 םתלד ףסל עיגנ ותרזעבש יגטרטסא חוקל דצמ ןומא תעבה ונירובע הווהמ וז הנמזה

 .ינפיה דיגאתה  לש םיירחסמה ויתוחוקל לש



  
 

 ויד לש קורי םלועב ליבומ ילבולג ןקחשל ךופהל תנמ לע לועפלו ךישמהל תבייחתמ רונ

 ״.ילטיגיד סופד תוכרעמו תוספדמב שומישל דעוימה הביבסל יתודידי םימ ססובמ

 

 ונל תחתופ הקסעה" ,הרבחה לש יקסעה חותיפה להנמ ,לאירפ באילא רמ ירבדל

 םיהכ םידב לע תוילטיגיד תוספדה ןוגכ ,הנעמ ול ןיא םויכ רשא ימואלניב קושל רהוצ

 תא לידגי םינקתה לכב דמוע רשא ונחתיפ ותוא וידה .רטסאילופ 100%-מ םייושעה

 5-כ לש ףקיהב קנע קושל חתפ הרבחל קינעי ךכבו ימלועה קושב וידב שומישה

 ״.רלוד דראילימ

 

 לש חותיפו רקחמב תקסועה ,מ"עב סנשייבוניא קניא רונ תרבח )ירונ :א״ת( ,2021 רבמבונל 30 ,ביבא לת
 חלצומה טולייפב תומדקתה לע םויה העידומ ,הביבסל יתודידיו קורי ,םימ ססובמ יטנמגיפ ויד לש םינוש םיגוס
 תילטיגיד הספדהל םימ סיסב לע יטנמגיפ ויד לש יגולונכט חותיפו רקחמ עוציבו יגטרטסא הלועפ ףותישל

 . הנושאר תירחסמ הנמזה תלבקו - 2021 ילויל 14-ה םויב החוויד וילע (NurTex) הרבחה ידי לע חתופש
 תוספדמ רוצייל םלועב תוליבומהו תולודגה תוימואלניבה תורבחהמ תחא ,רכומ ינפי דיגאת וניה חוקלה
 .תוילטיגיד

 ב"הראבו הפוריאב דיגאתה יפינסל קפוסי ןמזוהש וידה רשאכ ,הרבחה לש הנושארה תירחסמה הנמזהה יהוז
 םע הלועפ יפותישב תורשקתהל הרבחה תייגטרטסאמ קלח וניה םכסהה .רציימ אוה ןתוא תוספדמב ןקתויו
  .םלועב הספדהה תיישעתב םיליבומ םיפוג

 הספדהל דעוימה הרבחה החתיפש וידה ןקתוה ,החלצהב םייתסהש ,טולייפה לש ןושארה וקלח ךלהמב
 וידה לש ותוביציו ודוקפת ,רתיה ןיב ןחבנו ,תיתיישעת תספדמב םירחא ליטסקט יטרפו תוצלוח יבג-לע תורישי

 ,הסיבכ תובקעב יאלבו תוקיחש ינפב הספדהה תודימעו ,הספדהה תויוכיא ,ילטיגידה סופדה תכרעמב
    .ב"ויכו ,תויתביבס תועפשה

 םושייב החלצה יכו הרבחה לש חותיפהו רקחמה תוליעפ תא םדקל הדיתע וז תורשקתה יכ הכירעמ הרבחה
 םיחותיפל איבהל היושע ליטסקט יבג לע הרישי תילטיגיד הספדה ,ירק ,הז טולייפל תיטנוולרה היישעתב וידה
 תילטיגידה הספדהה קוש לש טלחומה ובורל םינימז םניא םויכ רשא םינוש םימושיי ורשפאי רשא םישדח
 תא לידגהל ךכמ האצותכ םייופצ רשא )רטסאילופ 100% -מ תויושעה תוהכ תוצלוח לע הספדה :אמגודל(

 םתעגה תא זרזלו ,םימ סיסב לע יטנמגיפ וידב שומישה תא ביחרהל ,ליטסקט יבג לע תוספדה לש יללכה קושה
 תוילטיגידה תוספדמה דיגאת ןיבו הרבחה ןיב יקסעה תורשקתהה לדומ ,ליעל רומאכ הרבחה ירצומ לש קושל
 .תיתנש-בר ויד תקפסא לש OEM Private Label לדומ תויהל יופצ טולייפה ךילהת םלשויש לככ

 סופד תוכרעמ לש תופסונ תוינרצי םע םיפסונ טולייפ יכילהת דוע םויכ תעצבמ הרבחה ,ליבקמב
 ,דועו םיטפט יבג-לע תוילטיגיד תוספדה ,בחר טמרופב תוספדה ןוגכ םינוש םימושייל תוילטיגיד
 .םינרצי םתוא לש תודבעמבו הרבחה תודבעמב ליבקמב םיעצבתמש םיכילהת

  



  
 

 :תוילטיגידה תוספדמה דיגאת יבגל םיטרפ

 תוילטיגידה תוספדמה ידיגאתמ דחא וניהו הנש 40 -מ הלעמל ינפל םקוה תוילטיגידה תוספדמה דיגאת
 דראילימ 1 -ל לעמ לש ךסב 2021 תנשב תוסנכה םע םידבוע יפלא קיסעמה םלועב םילודגה םיימואלניבה
 תונוכמו ,דמימ תלת תוספדמ ,בחר טמרופב תוינועבצ ויד תקרזה תוספדמ רוצייב החמתמ דיגאתה .ח"ש
 .ליטסקט יבג לע תוברל ,הספדהה םוחתב תופסונ

  



  
 

 :הרבחה תודוא

 ,תימלועה ילטיגידה סופדה תיישעת ידסייממ ,רונ השמ רמ ידי לע הדסונש ,מ"עב סנשייבוניא קניא רונ תרבח
 לש חותיפו רקחמב תקסוע ,ויד תקרזהל ילטיגיד ויד לש חותיפב בר ןויסינ לעב וניהש ,יקאריע דמחומ ר"דו

 סופד תוכרעמו תוספדמב שומישל דעוימה הביבסל יתודידיו קורי ,םימ ססובמ יטנמגיפ ויד לש םינוש םיגוס
 .םינווגמו םינוש ילטיגיד סופד ימוחתל הביבסל םייתודידי ויד תונורתפ תיקפס תויהל הרטמ ךותמ תאזו ילטיגיד

 תילטיגיד הספדהב םושייל ןתינ היהיו םימוחת רפסמב שומישל דעוימ ,הרבחה תחתפמש ,יטנמגיפה וידה
 הספדהב ;שארמ םיעובצה םיהכ םייטטניס םידב ללוכ ,םינוש ליטסקט יגוס יבג-לע תורישי Inkjet תייגולונכטב
 הרבחה ,ףסונב ;דועו םוסרפל םירנאב ,םירטסופ ,תוצוח יטלש ,םיטפט לש בחר טמרופב ויד תקרזהב תילטיגיד
 תאו ןבל עבצב םימ סיסב לע יטנמגיפ ויד תנכהל סיסב רמוחכ תשמשמה הנבל תיטנמגיפ היסרפסיד תחתפמ
 35% -כ לש ןוכסיחל םרותה רצומ – תילטיגיד הספדה ינפל םידב לש ךוכירו הנכה רמוח - SoftJet -ה רצומ
 רחאל - ספדומה דבה לש דחא ר"מ לכ לש ךוכירה בלשב םיכרצנה םימ רטיל 40 -כו למשחה תכורצתמ
 םיליכמ םניאו הביבסל םייתודידי םניה םחותיפ לע תדקוש הרבחהש וידה יגוס לכ .דועו ,תילטיגידה הספדהה
 .םיליער םירמוח

 תונורחאה םינשב .ליטסקטל םייביטקילפא םילופיטב םרוקמ יתיישעת שומישב םימה םוהיזמ 20%-כ םויכ
 ,ליטסקטה תיישעת ידי לע םרגנה םוהיזל תינכרצה תועדומה תיילע לש תומגמ ימלועה ליטסקטה קושב תורבוג
 גוסלו רוצייה תוטישל עגונב םיירחסמ חוקיפ יפוג ידי לע חוקיפה תרמחהו ,תוירוטלוגרה תולבגהה תרמחה
 תינכרצה תועדומה תיילע .ליטסקטל םייביטקילפא םילופיט עוציבב שמתשהל ןתינ ןהב תוימיכה תובוכרתה
 רוצייה תוארשרש יונישל תוינכות שבגל םלועב תולודגה השבלהה תורבח תא הליבומ ליטסקטה קושב תומייקל
 םיגתומ ובייחי ,ןיעל הארנה דיתעב תולבגהה תורבגתהו ,ולא תולבגה .הביבסל תויתודידי רתוי הנייהתש ןפואב
 .הרבחה תחתפמ ותוא גוסהמ תוקורי תויגולונכטב שומיש תושעלו םהלש רוצייה יכילהת תא תונשל םינרציו

 קהבומ ילכלכ ןורתי םייק ,הז םוחתב הביבסל תויתודידי תויגולונכטב שומישל רישיה יגולוקאה ןורתיל ףסונב
 תויולעב ןוכסחמ עבונה ,סופדה יתבו םייטרפה םישמתשמה - םהיתוחוקלו הספדהה תורבח ,הצקה תוחוקלל
 רתוי תונטק תויומכב שומישב וא שומישה לוטיבמ האצותכ תאז ;ילאיצנבנוק סופדב שומישל האוושהב היגרנא
 סופדב ויבג לע הספדהה ירחאו ינפל ספדומה דבב לפטל ידכב םימו למשח םיכרוצה םירישכמו דויצ לש
 .ילנויצנבנוק

 תורציימה תורבחל ורכמי הרבחה ירצומ רשאכ ,OEM White Label לע ססובמ הרבחה לש יקסעה לדומה
  .ןהלש רצומכ הרבחה ירצומ תא ורכמיש ילטיגיד סופד תוכרעמ

 יתנש החימצ בצק םע רלוד דראילימ 23 -כ אוה הנופ סנשייבוניא קניא רונ ןהילא דעיה יקוש לש יפרצמה יוושה
 תוצוח טוליש לש בחר טמרופב תוילטיגידה תוספדהה קוש תא םיללוכ הלא םיקווש .19% -כ לש עצוממ
 תוילטיגידה תוספדהה קוש ,)הנפוא ,םינפ בוציע ,דוגיב( ליטסקטל תוילטיגידה תוספדהה קוש ,םינפ םוסרפו

 .ילטיגידה סופדהו וידה תוישעתל םילקימיכה תוינרצי קושו םיטפט יבג לע

 ,תוקפנהו םיטיזקאל קשמב תוליבומה תורבחה תא ליבוהש ןויסינ ריתע הלהנה תווצ ,סנשייבוניא קניא רונל
 רונ תרבח ידסייממ אוהו ילטיגיד סופד תויגולונכטו םוסרפה םוחתב םינש 45 לש ןויסינ רונ השמ רמל
 יטנמגיפה וידה תאו םלועב הנושארה בחר טמרופב תילטיגידה תספדמה תא החתיפש ,סרטנירפורקמ
  ידי לע השכרנ 2005 תנשבו ק"דסאנב סרטנירפורקמ רונ הקפנוה 1994 תנשב .םלועב ןושארה ויד תקרזהל

HP. קוש לש תימלוע ךרד תצרופ הרבחכ תבשחנה ,לטיגיד תינרוק תרבח ידסייממ היה רונ השמ רמ ,ןכ ומכ 
 דראילימ 4.5 -כ לש יוושב םויכ תרחסנו ק"דסאנב איה םג הקפנוהש ,תוצלוח יבג לע תוילטיגידה תוספדהה
  .רלוד

 ןיב ,ויד תקרזהל ילטיגיד ויד לש חותיפב בר ןויסינ ,הסונמ םינעדמ תווצ שארב דמועה ,יקאריע דמחומ ר"דל
 םסרפ יקאריע דמחומ ר"ד .דועו לטיגיד תינרוק ,HP-Indigo ,סרטנירפורקמ רונ לש ילטיגיד ויד יגוס חותיפ רתיה
 הימיכל רוטקוד ראות לעב וניהו ילטיגיד סופד תויגולונכטו ילטיגיד וידל םירושקה םיטנטפ 20-מ הלעמל



  
 

 הטיסרבינואה לש תינגרוא הימיכל ןוכמב טרוטקוד טסופ ידומילו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ תילקיזיפ
  .הינמרג ,ןילרבב תינכטה

 

 

 

 


