
 
 

 
 למסמך מונגש

 

DM3  ד בלחודשים ב 4תוך  אסטרטגיים הסכמים 4חותמת על 
 

- 
 

שיתוף פעולה הסכם תמה על ח DM3חברת 
פקית ס -Materialiseטכנולוגי עם חברת 

 שירותי הדפסת תלת המימד הגדולה בעולם. 
 

- 

ספקית שירות אסד״ק והיא ת בננסחר, Materialiseחברת 

 לחלוצה ומובילהנחשבת וההדפסה בתלת מימד הגדולה בעולם, 

 ת מימד בכלל, וההדפסה התעשייתית בפרטלתה הדפסתשוק ב

 

שאנחנו זהו הסכם שיתוף הפעולה הרביעי " אורי פלדמן, מנכ''ל החברה:לדברי מר 

פקית עמדה כסמעצם מ .Materialise ם עםעוהפחודשים  הארבעתוך  חותמים 

 סמן ימני ומובילת דעה עבורמהווה היא שירות ההדפסה בתלת מימד הגדולה בעולם, 

של חברת  השפעתהעקב  אני מעריך כי .במדפסות תלת מימד שוק משתמשי הקצה

Materialise  ,3 אימוץ טכנולוגית ההדפסה שלבתעשיהDM  על ידי חברת

Materialise  להאצת  מכך וכתוצאה שלנו היילטכנולוג רחבש ניקובלעשוי לגרום

  ה שלה לשוקריהחד

 

הסכמי  3האחרונים  חודשיםבנחתמו ש ם לאחרתנח Materialiseההסכם עם 

 EOSרת חב - צרניות מובילות למדפסות תלת מימד תעשייתיותעם ישיתוף הפעולה 

https://3dm-tech.co.il/investor-news/


 
 

 

יצרניות להערכתי  ת.ניהסי Voxelsintהאמריקאית וחברת  3D SYSTEMSהגרמנית, 

 משוק הדפסת  50% –נתח שוק של כ בעלות  לו הינןא

הסכמים דומים אין לאף חברה אחרת להערכת החברה, ו ,תלת המימד התעשייתית

 עם מי מהחברות הנ״ל (תלת מימד להטמעת ראש הדפסה במדפסת)

 

  DM3  אשר ביצעה טכנולוגיתהדרך ההסכמים אלו הינם תוצאה של פריצת 

על כל  איכות ההדפסההן בהדפסה וות ריהמהן בתקדים י ביצועים חסראפשר שת

. יכולות אלו יפתחו את שוק ההדפסה התעשייתי ליישומים יתרמו פלסטלם חומר ג

ההדפסות התלת מימד  קושיגרמו ל חסומים אליו, וכןעד כה רבים חדשים שהיו 

  . מיצור בסדרות קטנות לייצור המוני לעבור

 

עליהם השותפים העסקיים עם ר בת יצובסבי ותדיקה והבההטמעתהליכי הצלחה ב

נתח שוק משמעותי לתפוס לחברה פשר ה לאצפוירונים האחים הודענו בחודש

 מדפסותשי ההדפסה ליצרני הת ראמכירבשל בתחום ההדפסה התעשייתית 

 הגדולים והמובילים במכירות בשוק העולמי . 

 

נרחב ץ מואנו נמשיך במאמצי המו''פ, הפיתוח העיסקי והמכירות על מנת לאפשר אי

 דפסה התעשייתיתם ההבתחוהמובילים השחקנים  בקרבברה ית החשל טכנולוגי

 ". מעבר לשלב המכירותו

 

 

 נחתםש שחד הסכם לעלהודיע  השמחהחברה  ( 3דאם )ת״א: 2022 באפריל 05תל אביב, 

 Service)" ספקית שירותי הדפסת תלת מימד, Materialiseחברת ולוגי עם לשיתוף פעולה טכנ

bureau)" הנסחרת בבורסת ה ציבורית  וחברה בעולם הגדולהNasdaq.  חברתMaterialise  הינה

, וכן הינה ספקית שירותי להדפסת תלת מימדקדם תהליך  פתרונותלמית עול מובילה טכנולוגית

רבים  הדפסה במיקור חוץ הגדולה בעולם. החברה משרתת קהל גדול של לקוחות קצה בשווקים

 ציוד רפואי ועוד.  , תעופה, מוצרי צריכה,כבהרומגוונים דוגמת שוק 



 
 

 

 

נחתם החודשים האחרונים והוא  בארבעתזהו הסכם שיתוף הפעולה הרביעי אותו חתמה החברה 

יצרניות מובילות למדפסות תלת  3ה אודות הסכמי שיתוף הפעולה בינה לבין בהמשך לדיווחי החבר

 הסינית. Voxelsintקאית וחברת ימרהא 3D SYSTEMSהגרמנית,  EOSרת חב -מימד תעשייתיות

הדפסת תלת המימד  משוק 50% -כנתח שוק של  ותבעל ןאלו הינ ותלמיטב ידיעת החברה, יצרני

להטמעת ראש הדפסה )הסכמים דומים אין לאף חברה אחרת להערכת החברה, ו ,תיתהתעשיי

 .עם מי מהחברות הנ״ל (תלת מימד במדפסת

לביצוע אינטגרציה )הטמעה( של ראש  םביניה, הצדדים ישתפו פעולה שנחתם במסגרת ההסכם

מדפסת ויבחנו ביצועי ה Materialiseמדפסת מסחרית של חברת בההדפסה החדשני של החברה 

 השני תהליך האינטגרציה צפוי להתבצע במהלך החציון המשולבת בסביבת הדפסה תעשייתית.

 . 2022של שנת 

שלמתם בהצלחה של תהליך האינטגרציה ובחינת ביצועי המדפסת הבכפוף לכן נקבע בהסכם, כי 

בסיס המדפסות  ולבת, בכוונת הצדדים לקיים משא ומתן עסקי במטרה לבצע שדרוג שלהמש

לפתיחת ערוצי כן ו  3DMבאמצעות ראש ההדפסה של חברת  Materialiseהקיים של חברת 

 ריהן.צף את מואליהם תשווקנה החברות במשות 3DM הפצה חדשים ל

 DM3אודות 

  3DM  דניאל מאיר. על ידי ד''ר 2016הינה חברת טכנולוגיה מראש העין אשר הוקמה בשנת 

גיה והמוצר לופסת התלת מימד התעשייתית לפולימרים פלסטיים. הטכנופועלת בתחום הדהחברה 

ת חפתיאת הקפיצה הבאה בעולם הדפסת התלת מימד התעשייתית, על ידי שהחברה פיתחה יאפשרו 

ת ההדפסה, מהורדה משמעותית של עלויו כתוצאה ואפשור מעברו ליצור המוני השוק למגוון יישומים עצום

בהדפסה  יםתמכהנהחומרים  וגיהרחבת סההדפסה ו תרזולוצייהגדלת סים, שיפור חוזק החלקים המודפ

 . תעשייתית



 
 

 
פרי  ראש ההדפסה  את ליבו של המהווים ,רכיבי לייזרים מוליכים למחצה םיית הליבה של החברה הטכנולוג

כה אופטימלית של כל משפחות פיתוחה להדפסת תלת מימד. החברה עושה שימוש ברכיבים אלו להת

נמוכה אפשר לחברה לתכנן קונספט ה הספקם הגבוה, ועלותם ,התרמו פלסטיים. גודלם הזעיר החומרים

ם את מהירות ההדפסה. לחברה ימשולבים עשרות רבות של רכיבי לייזר המאיצדש של ראש הדפסה בו ח

 לפולימרים פלסטיים.  בהדפסת תלת מימד פטנט רשום על השימוש בטכנולוגית הלייזר שלה

יר הוא בעל דוקטורט בפיסיקה מארס וד"ר דניאל מאיר. ד"ר ’בחברה הינם טרה לאב וונצבעלי השליטה 

ים האלקטרו אופטיים, עוסק בשנה בתעשיית פיתוח הרכי 25-וניסיון של למעלה מן וויצמן למדע ממכו

. החברה החלה 2012ת מימד משנת ובפיתוח הטכנולוגיה לצרכי הדפסת תל 2005בפיתוח לייזרים משנת 

 )על בסיס ממניות החברה 20%-ים בכיקרכה בחממה של טרה לאב וונצ'רס אשר לאחר ההנפקה מחזאת ד

, בעלי 3D Venture Groupם שיעים אסטרטגים מארה"ב בבחברה השקיעה קבוצת משק  .לול מלא(די

 רב בשוק. ןניסיו

   הצורך בחדשנות טכנולוגית:

קות פלסטיק למגוון יישומים רחב. בשנת שה שימוש נרחב מזה עשרות שנים בהזרשוק הפלסטיקה עו

מיליארד דולר. על אף הדרישה בשוק  580-על כל שוק ייצור הפלסטיקה העולמי עמד ש, היקפו 2020

קיצור שרשראות אספקה ומעבר ליצור מקומי,  :)הנובעות ממספר מגמות ייתיתשלפתרונות הדפסה תע

, מעבר למלאי םבאמצעים קונבנציונלייליצר  וצרי צריכה, תכנון תצורות שלא ניתןה אישית של מהתאמ

על אחוזים בודדים. הסיבה לכך היא היעדר חדשנות  נתח השוק של הדפסה תעשייתית עומד ,דיגיטלי(

, ראש ההדפסה שמפתחת DM3סות וחומרי גלם. להערכת קת לצד עלויות גבוהות של מדפפטכנולוגית מס

ר ליצרנים ולקוחות רבים יותר לעשות שימוש לשוק את החדשנות הטכנולוגית שתאפש החברה מביא

יים בקנה מידה נרחב יותר מבעבר ובעלויות נמוכות יותר, ית תלת מימד להדפסת מוצרים תעשייתיבטכנולוג

 ת של הדפסה תעשייתית בשוק ייצור הפלסטיקתהיה הגדלת נתח שוק משמעותי וותוצאת

 

 


