
על הצטרפותו שמחה לבשר שלוש דיאם חברת 
 יםת המנהלצלמוע ירון קופלמר  של

במשך שנים . מן השורה הראשונהמנהל ויזם משקיע נו יהירון קופל מר 
רץ ברות חדשנות בארבות הפגין הצלחה יוצאת דופן בבניית מותגים וח

 העולמית םירם סודה סטניהיבו ובעולם

ת, ובליהגל ברמהחים מבטיאפים -רטאטיועץ לסהוא מר קופל ם כיו

"אני שמח להצטרף לצוות של חברת שלוש דיאם, עולם הייצור עובר  לדברי מר קופל:

העיקריים  ריםמהקט אחדהוא מימד -לתבהדפסת ת כשייצור דיגיטליזציה מהפכה של

לשינוי. יצרנים במגוון רב של תעשיות משקיעים הון בפיתוח יישומים חדשניים 

 מימד. -את יתרונות הייצור הדיגיטלי בתלת םשממנפי

המעבר לייצור  -הטכנולוגיה של חברת שלוש דיאם נותנת מענה לאתגר העיקרי 

לקדם בכדי ב השנים יסיוני רם מננתי לתרוסידרתי באיכות ובקצבים תעשייתיים. בכוו

לאחד  בניית המותג שלוש דיאם, בדגש על הזדמנויות עסקיות ושיתופי פעולה

 . "ם המובילים בעולם בתחום הדפסת התלת מימדיהמותג

צת מועל ירוןטרפותו של על הצ "אנו מברכיםמר אורי פלדמן, מנכ"ל 3DM, מוסיף: 

ים בינלאומימותגים  בבנייתעימו ירון  סף שמביאהערך המו. בה פעיל ים כחברנהלהמ

מדפסות מחברות להפוך לאחת ה שלה האסטרטגיישרת את החברה נאמנה בגיבוש 

בשווקים  שוק מול שחקני ית קשריםטווי, וכן בעולםהמובילות ב תלת מימדה

 ".הגלובליים



 
 

 מימדת לתה תהדפסתחום פועלת בה 3DMחברת  תל אביב, 14 בינואר 2022 )ת״א: דאם3 (

מועצת המנהלים ל קופלירון תו של מר בשר על הצטרפושמחה ל ,יםפלסטילימרים פול התעשייתית

הינו ו ,מתמחה באסטרטגיה גלובלית, שיווק, חדשנות ועיצוב קופלמר   .פעילדירקטור בתפקיד 

 מנהיג עם יצירתיות וכישורים עסקיים יוצאי דופן.

, תיתתית ויצירחשיב ,הקדימ התמדהעם  הבוהלחץ ג בתבסבירב ערך בעבודה  יסיוןרכש נר קופל מ

 במוצר. משתמשה של 21-פילוסופיית המאה הבת הבנה מתקדמוים קטנהעם תשומת לב לפרטים 

, בה העולמית של חברת סודה סטרים ועיצובוצרים ות, מחדשנהיה סמנכל  2009-2017בין השנים 

 סודהדש של המוצרים הח קואחראי על היה כ"ל ונשל המ, היה יד ימינו עובדים 30 -ניהל למעלה מ

 שותפות עםה ךימתהלהיה חלק משמעותי בנוסף  .כמו גם על קמפיינים שיווקיים יוצאי דופן םסטרי

 .העולמיתחברת פפסי 

ניות בעולם החברות החדש 50-לאחת מדה סטרים סונבחרה , שירותו בחברהבזמן  2013בשנת 

 .ת בעולםוית החברות החדשנאכל שנה המדרגת  ,"פאסט קומפני"רתית שמדרגת היוקה ברשימ

 .שיםמבוססת על קו המוצרים החדש, העיצוב וחוויית המשתמה הבחירה היית

אחת מהרשתות הקמעוניות  Zer4Uסדי רשת יממיבין השאר היה יזם סדרתי ול הוא קופ מר

ששינה את ני מהפכ יואינטרנטקונספט קמעונאי  הוא בנה ם.חילמכירת פרבישראל  המובילות

הון, הכנסת שותפים ומשקיעים אסטרטגיים וכן הגיוס על אחראי . היה תעשיית הפרחים בישראל

 .ברהחב בכירהקביעת ההנהלה ה

 

 

 DM3ת אודו

3DM ה רבחהש. הטכנולוגיה והמוצר פלסטייםלפולימרים  תעשייתיתה מימד תלתה תסהדפ פועלת בתחום

וון שוק למגפתיחת התעשייתית, על ידי ה תלת מימדההדפסת בעולם יאפשרו את הקפיצה הבאה  תחהיפ



 
 

פור התכונות ישייתית, החומרים הנתמכת בהדפסה תעש צאה מהרחבת ספרייתום כתויישומים עצ

  .עלויות ההדפסה משמעותית של ההורדו ,דפסהמו המכניות של החלק

המאמצות הגדולות של טכנולוגיית הדפסת פלסטיק בתלת מימד מ םניה ה,כדוגמ ,והתעופה ת הרכבותעשי

שמירה  למגוון רב של דגמים על ידי חילוף למרכב הרכב ק חלקיכך, יכול יצרן רכב לספ. םתעשייתיילצרכים 

על ידי כך, יכול   .ך מספר ימיםף ולשלוח אותם ללקוח תוילוקי חס חלניתן להדפי ממנוטלי" דיגיל "מחסן ש

גבוהה במצב של "מלאי על פי  עלות האחסון וניהול המלאי תוך כדי שמירה על רמת שירות סוך בלחק הספ

 ".דרישה

פתח מגוון מוצרים ל שייתית כדילנצל את החדשנות של הדפסה תע שואפת וצרי הצריכהמשיית גם תע

דחיפה עצומה ו צפויה לתת עליים, קסדות, מושבי אופניים, משקפיים ועוד. מגמה זת נשית דוגמבהתאמה אי

 לשימוש במדפסות תלת מימד תעשייתיות

 .דפסת תלת מימד, פרי פיתוחה להלייזרים מוליכים למחצהרכיבי הליבה של החברה היא  טכנולוגיית

. גודלם םהתרמו פלסטיירים משפחות החומלהתכה אופטימלית של כל מוש ברכיבים אלו עושה שיחברה ה

ראש הדפסה הגבוה, ועלותם הנמוכה אפשר לחברה לתכנן קונספט חדש של הזעיר )מספר מ"מ(, הספקם 

לחברה מהירות ההדפסה.  ייזר המאיצים אתייזר למטריצת אלומות לרבות של רכיבי לעשרות לבים משובו 

 . םייפלסטדפסת תלת מימד לפולימרים בה שלהלייזר הכנולוגית שום על השימוש בטפטנט ר

ד"ר מאיר הוא בעל דוקטורט בפיסיקה  .דניאל מאירד"ר רס ו’נצולאב ו טרהבעלי השליטה בחברה הינם 

אלקטרו אופטיים, עוסק פיתוח הרכיבים השנה בתעשיית  25-עלה מוויצמן למדע וניסיון של למ ממכון

. החברה החלה 2012צרכי הדפסת תלת מימד משנת ל ובפיתוח הטכנולוגיה 2005לייזרים משנת בפיתוח 

 .ממניות החברה 23%-מחזיקים בכ לאחר ההנפקהאשר  נצ'רסולאב ו רהטאת דרכה בחממה של 

משקיעים פרטיים ) AM Venture Group רס,’נצוו לאב טרה הקרנותעד מועד ההנפקה קיעו בחברה הש

 .ממוקמת בראש העין, ישראל רהחבה .ישראליתעים פרטית קבוצת משקיו ה"ב(ארמאסטרטגיים 

 :3DMראש ההדפסה של יכולותיו של 

 



 
 

 ללא תלותת הדפסה קיימו תפי עשר ויותר בהשוואה לטכנולוגיועד הגבוהה  מהירות הדפסה  •

 .90%ת הדפסה עד תוביל להוזלת עלויו סהההדפ שטחגודל מב

פי עד  ורבסטנדרט תעשייתי )שיפבביצועים מכניים  פלסטי-תרמוכל פולימר  הדפסת •

 ויישומים להדפסה תעשייתית.מול טכנולוגיות קיימות( תפתח מגוון עצום של שווקים  2-9

 הדפסתמדפסות מובילות תאפשר בהשוואה ל 5-8פי עד הגבוהה רזולוציית הדפסה  •

 .ימור משטח מעולהגפרטים קטנים וקבלת ו

 

 :הצורך בחדשנות טכנולוגית

 2019בשנת  יישומים רחב.פלסטיק למגוון  בהזרקותשנים  ותה שימוש נרחב מזה עשרשוק הפלסטיקה עוש

בשוק לפתרונות ל אף הדרישה ע. מיליארד דולר 570-ל שוק ייצור הפלסטיקה העולמי עמד על כהיקפו ש, 

היעדר היא הסיבה לכך  על אחוזים בודדים.תעשייתית עומד  נתח השוק של הדפסהית, הדפסה תעשיית

, ראש ההדפסה DM3להערכת  .לויות גבוהות של מדפסות וחומרי גלםע טכנולוגית מספקת לצד חדשנות

ים יותר לעשות ם ולקוחות רבטכנולוגית שתאפשר ליצרניהחדשנות ה את פתחת החברה מביא לשוקשמ

ובעלויות  ים בקנה מידה נרחב יותר מבעברמוצרים תעשייתי וגיית תלת מימד להדפסתשימוש בטכנול

 של הדפסה תעשייתית בשוק ייצור הפלסטיקמשמעותית דלת נתח שוק הג, ותוצאתו תהיה יותר נמוכות

 ועי חדירת הטכנולוגיה:מנ

פקת מוצרים ם בשרשרת האספקה בדגש על אסהובילה לשיבושים משמעותיי ,מגפת הקורונה העולמית

תוצאה מכך יצרנים הן של המוצרים וכים באספקה הן של חומרי הגלם וגורמים לקשיה רבמהמזרח למע

הסופי או חלקו למרכזי ייצור  החזרת ייצור המוצרבוחנים את האפשרות של  בתמיכת המדינות שלהם, ,םרבי

 דולרטריליון  2תוכננת בסך קאי הכוללת חבילת תמריצים מהממשל האמרי תכנית לכך היאדוגמה  מקומיים.

ייצור בהיקף ע רה"ב ממדינות בהן בוצלות ייצור לתוך אה הכוללת העברה ופיתוח של יכומסמנת מגמו

ל לעלייה בדרישות לייצור תלת מימד בתחומים משמעותי עד כה. להערכת החברה, מגמה זו עשויה להובי

 .הוהתעופוחלקים לתעשיית הרכב  מוצרי צריכה, רה"ב ובכלל זהד כה יוצרו מחוץ לגבולות אשע



 
 

 

 




