
 
 משולחן המנכ"ל: 
 

 .לכל העובדים תחלנו לבדוק בשער הצגת תו ירוק מחודשה ,על פי הנחיות הממשלה ,בתחילת החודש – יים לצד הקורונהח 

למספר שעות בשל חוסר בתו ירוק. יישרנו קו במהלך יומיים שבהם חלק מהעובדים לא יכלו להיכנס ואף הושבתה מכונה 

וכל העובדים קיבלו את הבוסטר. נכון לעכשיו אנו ממשיכים לעקוב אחרי ההנחיות, שומרים על היגיינה, מספר מוגבל של 

 ולא מגיעים לעבודה חולים. .אנשים בחדרי הישיבות, עטית מסיכות במשרדים ובמסדרונות

מספרים של החציון, הסברתי על המגמות של ההצגתי את  .לק גדול מהמחלקותנפגשתי כבר עם  ח -דכון תקופתי  ע 

בחלק מהפגישות נשאלו שאלות ונוצר  .זמינות ומחירי חומרי הגלם, שערי המטבעות ועודשל השפעות ההשווקים בעולם, 

 עוד מס' פגישות. מי שמעוניין להצטרף מוזמן. שיח מעניין. יש 

ליטר, במסגרת התקן פח האשפה עובר סדרה  1100עבור עגלת האשפה  EN-840ן השעה טוב ומוצלחת קיבלנו את תקב 

של בדיקות מחמירות ומהווה תו איכות למוצר. קבלת התקן מאפשרת לנו להשתתף במכרזים ולמכור את העגלה לרשויות 

קן והפעלת כל המקומיות. אני רוצה להודות לצוותי ההנדסה והתפעול השונים שעשו מאמצים גדולים מאוד לקבלת הת

ם זאת נאחל הרבה הצלחה לצוותי המכירות במשימה המורכבת שלהם להשקת הפח עהמערך, עבודתנו עוד לא הסתיימה, 

 ומכירתו בכלל תצורותיו.

 מנו את הפער שנוצר בשל הקורונה למעובדי החברה הדרכות בטיחות, ובכך הש 50מאמץ מרוכז עברו החודש  כ ב 

 עצמו במבדקובניקיונות  ,ודה, לכל מי שלקח חלק בהכנותתבהצלחה ובציון מתאים,  שנתי שעבר ISOסתיים מבדק ה 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 אוקטובר –מידע  דולב 

 ברכות חמות

לאורנה ואילן שדמי ולכל המשפחה מזל טוב 

 להולדת הנכדה

ולכל המשפחה מזל טוב  לאדם ועאדה חמדיה

 להולדת הבן

 

 מזל טוב ליום ההולדת
נגר , אמזלג יהודה, מרינה  זק, אדם חמדיה, אלטמן ארנון

בן אהרון , דבש קונסטנטין, זיאדנה אדם, אורן שמוליק, רויטל

איפרימוב , דדוב אלכסנדר, שדמי אורנה, פייטל מרקו, משה

 , סיגל בר נתןרומן

 השקה של האקוגריין בתערוכה בליון. 
 

 
 

בא לתת מענה לאחסון ושינוע למחזור של סוללות ליתיום  AkkuGrainפרויקט ה 

שסיימו את מחזור החיים. זהו צורך הולך וגובר בתעשיות הרכב, הקורקינטים, 
 אופניים, טלפונים סלולריים ועוד.

 לצערנו אנו שומעים מעת לעת על פיצוצים ושריפות שנגרמות מסוללות ליתיום.
דולב, בעל תכונות בידוד תרמי מעולות הוא חומר מוגן בפטנט של  AkkuGrainה 

וכושר נטרול של גזים מסוכנים הנפלטים בתהליך בעירה של סוללת ליתיום. ה 
AkkuGrain .משמש כמעטפת פנימית למכלים ייעודיים לשינוע סוללות ליתיום 

 את הפרויקט מובילים אנשי ההנדסה שלנו בשיתוף דניס וסטפן בגרמניה. 
זה מכבר בניסיונות אצל יצרני רכב מובילים באירופה  נמצאים AkkuGrainמוצרי 

 ולאחרונה מכרנו כמות נכבדה של מכלים לרשת מרכולים גדולה בגרמניה.
 

 בבאר שובעמתנדבי אוקטובר 

 
 תודה ליוליה, עינבל ואבי בנאי

 

 דולב בתערוכת מזון מהים בסין
 

 



 

 

 הטיול!!!!!!

מתן אור ירוק מהדירקטוריון וההנהלה  ,( בפעילות חברתיתאשמה כפויה )שוב הקורונה עצירהלאחר 

  .שרוולים ותכנן טיול ליומיים 45הפשיל צוות 

 ...בפינוקים וגם כמה הפתעות ,התכנית מלאה בתוכן

 ובאפשרות של כולנו להיפגש באווירה משוחררת העובדים, בגיבושאני רואה חשיבות רבה 

וכיפית. אם יש למישהו קושי כלשהו, אתם מוזמנים לפנות למנהלים, לצוות, לעינבל, או אלי ישירות 

 ונעשה הכל כדי לעזור

 כולכם מצפה לראות אתמחכה וההרשמה לטיול נמשכת, אני 

 סלסו

 ייאה ועזרה ראשונה לצוות חירוםריענון בהח

 

 
 תערוכה חקלאית בקזחסטאן


