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אריזה

חברת דויטש הנדסת שיטות אריזה בע”מ הוקמה 
בשנות ה- 80 ע”י יוסף דויטש, בוגר ה”טכני” של חיל 
האוויר והטכניון בחיפה. דויטש הוא מהמייסדים של 
האוויר,  בישראל. עם שחרורו מחיל  תחום האריזה 
הראשונים  ההוק  טילי  סוללת  בהבאת  עסק  שם 
האריזות  כלל  של  הטכני  למנהל  מונה  לארץ, 
בתחומה  והיחידה  הראשונה  שהיתה   )1974-77(
נדיר  מזן  מקצוען  של  שם  לו  קנה  אז  כבר  בארץ. 
באירופה,  המובילים  האריזה  מכונות  יצרני  בקרב 
לאירועים  ומגיעים  המשפחה  לידידיי  הפכו  חלקם 

משפחתיים בארץ. 
יוסף דויטש )יוסי בפי הלקוחות( מפרט: “למעשה 
שלבי  בכל  שזור  דויטש  חברת  של  סיפורה 
התפתחותה של תעשיית המזון בישראל: היינו חלק 
משמעותי ומדרבן בהבאת האקסטרודרים ליוניליבר 
ובפיתוח של מגוון דגני בוקר שונים כולל ה”כריות” 

לסוגיהן. 
בתחילת שנות ה- 90, כאשר כל תעשיית הלחם 
בארץ האמינה שלחם אחיד לא ימכר כשהוא פרוס 
וארוז, הבאנו את הקו פריסה ואריזה הראשון לארץ, 
מוטבע  עליו  הקליפ/סוגר  עם  הסגירה  את  שכלל 
בקרת  מכשול  מהווה  כיום  זה  קליפ  ייצור,  תאריך 
איכות חמור ומכשול בווידוי סגירת מוצר על פי חוק 
האריזות. ובימים אלו מגיע לארץ הפתרון לבעייתיות 

של הסוגר מתכת”.
“חתמנו  השיווק:  סמנכ”ל  דויטש,  שלומי  לדברי 
הגרמנית,   PS mako חברת  עם  בלעדיות  הסכם 
הנחשבת לחברה הגדולה והוותיקה בעולם בתחום 

קווי פריסה ואריזה למאפיות. הקו הראשון והייחודי 
השלום  במאפיית  ויותקן  נמכר  כבר  בארץ  מסוגו 

באור יהודה במהלך הימים הקרובים.
מהיר  “הקו  בהתלהבות:  ומפרט  ממשיך  שלומי 
יותר משמעותית ומשלב טכנולוגיות חדשות, היתרון 
שלו הוא סוגר הפלסטיק Clip Strip Plus שלדעתי 

יעשה לא פחות ממהפכה בענף הלחם.
והאריזה, הסוגר של השקית  כיום בקווי הפריסה 
)הקליפ( מכיל שני חוטי מתכת ולא ניתן להעביר את 
הלחם לאחר הפריסה והאריזה בגלאי מתכות, כפי 

שמקובל בכל שוק המזון. 
כלומר- אין כל אפשרות לבקרת איכות אפקטיבית 
יש  אם  לאתר  ניתן  לא  ולכן  הנארזים.  הלחמים  על 
שאריות מתכת בלחם או אם איזה בורג השתחרר 

ונפל לתוך השקית )דברים כאלה קורים  מהמכונה 
לפעמים(”. 

שלומי מוסיף ומפרט על הצורך בקו החדש: “עד 
אפקטיבית  אפשרות  כל  למאפיות  הייתה  לא  היום 
לחוק  בנוגע  הבריאות  משרד  בדרישות  לעמוד 
האריזות. מוצר מזון חייב להיות סגור באופן שלאחר 
פתיחתו לא ניתן יהיה להחזיר את האריזה למצבה 
המקורי בלי שהצרכן יבחין בכך, הגיוני וסביר לאור 

העובדה שלאחר מכן אנו אוכלים את המוצר.
הממכר  בחנויות  הנקנה  מזון  מוצר  בכל  כיום, 
אריזתו  לאחר  נפתח  אם  להבחין  ניתן  השונות 
המקורית. המוצר היחיד שיוצא מן הכלל ואינו עומד 

בדרישות החוק כיום, הוא הלחם. 
לדוגמא - בגבינות, מתחת למכסה יש רדיד עליון 
בכך  יבחין  הצרכן  הרדיד  פתיחת  עם  אטום.  שהינו 
של  הנוכחית  בתצורה  היגייני.  אינו  שהמוצר  וידע 
הסוגר, יש צרכנים שפותחים את הסוגר )קליפ( של 

משביעים  )או  נוגעים  הטריות,  את  בודקים  הלחם, 
את  ומחזירים  הקופה...(  עד  הילד  של  הרעב  את 
לציין  מיותר  בכך.  להבחין  ניתן  שלא  כך  הקליפ 

שהמוצר מזוהם לאחר מכן. 
הפטנט החדש הינו קליפ פלסטיק מיוחד שמולחם 
נסגר  אינו  הוא  נפתח  שהוא  וברגע  צידיו  משני 

ובטוח  סמוך  להיות  יכול  כך שהלקוח  אופן,  באותו 
שלא הייתה פתיחה של השקית. היתרון הנוסף של 
מערכת הסוגר של PS הוא היכולת להרכיב אותו על 
כל מכונת אריזה קיימת כך שאין צורך לרכוש מכונה 
חדשה ובעלות יחסית זניחה. המחלקה הטכנית של 

חברת דויטש מבצעת את השדרוג למכונה.
מ-  למעלה  מעורב בהקמה של  היה  דויטש  יוסף 
והשתתף  בישראל  נלווה  וציוד  אריזה  קווי   1000
בידע  שימוש  תוך  בעולם  מורכבים  בפרויקטים 
המצטבר הייחודי מסוגו בעולם. כמו כן חברת דויטש 
ללחם!  ואריזה  פריסה  קווי   150 בארץ  הרכיבה 
לביצועים חסרי תקדים אלה נדרשת מחלקה טכנית 
בתחזוקה,  עוסקת  אשר  ביותר,  הגבוהות  ברמות 

שדרוג קווים ומכונות ובהדרכת לקוחות חדשים.
הייעוד  את  השירות  למחלקת  “יש  יוסף  לדברי 
הטיפול  את  יותר,  ללקוחות הקטנים  לתת  והיכולת 
ימי  מאז  שכן  המזון,  ענקי  מקבלים  כלל  שבדרך 
הלקוחות  עשרות  את  החברה  מפתחת  הקמתה 
להיות  השנים  עם  שגדלים  והבינוניים  הקטנים 

תעשיינים לגיטימיים בישראל”.
המוחלט  הרוב  נמצאים  החברה  לקוחות  “בין 
תנובה  עלית,  אסם,  בישראל:  המזון  מפעלי  של 
מעדנות,  הגליל,  ורד  זוגלובק,  יונליבר,  שטראוס, 
רוב  המצות,  מפעלי  כל  טיים,  סנאק  שטראוס, 
וזוהי  אורנים,  דווידוביץ’  ברמן,  אנג’ל,  הלחם:  יצרני 
רשימה חלקית ביותר. עם השנים התרחבה פעילות 
זה  אם  ייצור,  גמר  לקווי  רבים  לממשקים  החברה 
ציוד מתקדם לשקילה, אקסטרודרים, גלאי מתכות 
ומפרידי שבבי מתכת באבקות, מכונות לעיקור מזון 

באמצעות לחץ גבוה ועוד.
חברת  מייצגת  אותם  העיקריים  היצרנים  רשימת 

דויטש בישראל: 
PS mako קווי פריסה ואריזה ללחם

RECORD קווי פלו פק 
MURER מכונות שרינק

MIELE מכונות אריזה וורטיקאליות 
למינון,  מתקדם  ציוד   UNIVERSAL-PACK

שקילה ואריזה עם 4 צידי הלחמה
MEURER קווי שרינק, סטרץ’ ופלטייזרים 

CLEXTRAL אקסטרודרים דו-בורגיים 
מזון  מוצרי  לעיקור  מכונות   nc-Hyperbaric

באמצעות לחץ גבוה 
חומרים  מתוך  מתכות  להפרדת  מגנטים   ERIEZ

יבשים אבקות ונוזלים. 
במחלקת השירות הטכני של החברה מתבצעים 
באחריות  נמכר  אשר  ישן,  ציוד  והשבחת  שדרוגים 
וליהנות  אין  טרייד  עסקאות  לבצע  ניתן  מלאה. 
הלקוחות,  לרשות  העומד  הטכני  העורף  מיתרונות 
הכולל מחסן חלקי חילוף מלא לכל הציוד המותקן 
לתת  שמחויבת  הכולל  הפיתרון  במסגרת  בארץ. 
חברת דויטש, היא מספקת תחת קורת גג אחת גם 
את כל חומרי הגלם הנלווים: קליפים, רדידי הטבעה, 

כריות דיו וכל הנדרש. 

קליפ סטריפ פלוס- מאפשר ווידוי סגירה ומעבר בגלאי 
מתכות לאחר אריזה

מפעלים בחו”ל בתהליך פירוק
שלומי דויטש, סמנכ”ל השיווק, בן 33, משפטן בהתמחותו והצטרף רשמית להנהלת 
המשפטית  המחלקה  את  שניהל  לאחר  זאת  האחרונות,  שנים  בחמש  רק  החברה 
ב”מכרז של המדינה” מספר שנים. הקשר שלו למפעל חייו של אביו הוא חזק ובעצם 

הוא חי את העסק מאז שהוא זוכר את עצמו.
לדבריו: “כבר כילד וכנער לאב וורקהוליק הסתובבתי ברוב מפעלי המזון צמוד לאבי 
הצבאי  שירותי  לאחר  החברה.  עסקה  שבהם  השונים  הציודים  את  מקרוב  והכרתי 

למדתי משפטים ולא הנדסת מכונות כפי שציפו ממני הורי”. 
כיום מפתח שלומי דויטש את החברה להתמקדות בשווקים בינלאומיים בתחום פירוק מפעלים בחו”ל 
בתחום.  אחרים  למפעלים  ייצור  וקווי  כציוד  ומכירה  פירוק  או  להפעלה  שלמות  כיחידות  ומכירתם 
זהו שילוב בין הידע המשפטי שרכש והיכולת הטכנית של חברת דויטש בבדיקת השווי האמיתי של 

המפעלים.
שלומי מפרט: “לאור המצב הכלכלי הקשה בעולם, מפעלים רבים קורסים ונמצאים בתהליכי פירוק, 
קונים  עבור  רב  ערך  להן  שיש  האמיתיות  העסקאות  את  ובוחרים  בוחנים  בענף,  כמקצוענים  אנו, 
משמעותית  נמוכים  במחירים  ציוד  של  לרכישה  בכניסה  שלנו  הידע  על  המסתמכים  פוטנציאלים 

ממחירי השוק. 
בימים אלו אנו נמצאים בהליכים מתקדמים לסגירת עסקאות בתחום. כאשר המשקיעים מישראל 

וההזדמנויות באירופה.

חברת דויטש מציגה: קליפ סטריפ פלוס
Ps mako רשמה פטנט 

ומחליפה את קליפ המתכת 

הסוגר את שקיות הלחם

איציק בכר


