מפגש | מומחה על כוס קפה
יום שני |  | 16:00-18:00 | 20.1.14בהתאחדות התעשיינים ,רח‘ המרד  29ת“א ,אולם קומה 1
מעסיקים על הכוונת  -סיכונים וחשיפות בעולם העבודה  -ישראל  | 2014עו"ד עופר יוחננוף ,מנהל המחלקה
למשפט עבודה ,התאחדות התעשיינים

הטבות לתעשייה בתחום פריסת תשתית הגז הארצית | נתנאל היימן ,מנהל המחלקה לכלכלת עסקים ,התאחדות
התעשיינים
להרשמה לחץ כאן <<

חדשות
איגוד תעשיות
מוצרי בנייה
וצריכה
חבר/ה יקר/ה,
עם פרוס השנה האזרחית החדשה ,אנו
מזמינים אתכם ל"טעימות חדשותיות"
ועדכונים קצרים בקשר לפעילותו של
האיגוד.
אנו נשמח לסייע בידי כל חבר וחבר
להתמודד עם האתגרים "החדשים–
ישנים" ,לממש הזדמנויות והפקת המירב
והמיטב מחברותו באיגודינו.
אנו פה לרשותכם ולשירותכם.
בהזדמנות זו ,אני רוצה להציג עצמי
כמנהלת החדשה של האיגוד וקוראת לכם
לפנות אלי בכל עת.
אנוכי וצוות האיגוד מאחלים לכל החברים
שנת  2014של עשייה פורייה ומוצלחת.
בברכה,
רונית פרל ,עו"ד
מנהלת איגוד תעשיות מוצרי בנייה וצריכה

להצטרפות לרשימת התפוצה
לחץ כאן <<

מפגש בנושא

| אריזות גמישות בהשתתפות מומחים בתחום האריזות

יום שני |  | 8:30-15:00 | 6.1.14בהתאחדות התעשיינים

להרשמה :אייל דקל | ed@industry.org.il

רגולציה
צרכנות

החל מיום ה 1-בינואר  ,2014מוצרי צריכה ,מזון או שירות יתומחרו על פי חוק במחירים "עגולים" בלבד ללא אגורות בודדות.
הוראה זו לא תחול לגבי מוצרים או שירותים כגון :דלק ,טלפון נייח ונייד ,חשמל  ,מים וגז ,מחיר מוצר לאחר הנחה.
עוסקים הטוענים כי מוצריהם מתומחרים חודשים לפני שמגיעים למכירה בחנות או נמצאים כמלאי בחנות ,יעבירו לרשות את
רשימת סוגי המוצרים ,כמות ומתי יסתיים המלאי .במידת הצורך יינתן להם היתר זמני.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לאבישג במייל avishags@industry.org.il

הגבלים עסקיים

אנו רוצים להזכיר לחברים להקפיד על שמירת הנחיות מנכ"ל בנושא הגבלים עסקיים
להנחיות מנכ"ל לחץ כאן <<

תמרוקים

משרד הבריאות פרסם תקנות חדשות בתחום הקוסמטיקה ,במטרה להתאימן לרגולציה האירופאית .בפועל ,התקנות מחמירות
מאלה הנהוגות באירופה.
ענף הקוסמטיקה פועל מול משרדי הממשלה השונים וחברי הכנסת כדי למנוע את ההכבדה הצפויה מיישומן ,ואפליית
התעשייה בישראל מול הייבוא.

תקינה

לאחרונה הצלחנו לרשום  2הצלחות משמעותיות:
מזרונים :דחיית כניסתו לתוקף של תקן בתחום בטיחות אש ,דבר שיאפשר ליצרנים להיערך כראוי ובזמן גם לצורך מכירת
המלאי הקיים.
מעבר מהתעדה לתו תקן –ביטול כוונת מכון התקנים למעבר מהליך התעדות להליך של מתן היתרי תו תקן בענפי בטון מובא,
תערובות אספלט וחומרי מחצבה.

"בשבילי רק ישראלי"
יום כחול לבן בכנסת | SAVE THE DATE – 11.2.14

במסגרת שת"פ עם משרד הכלכלה ,הסתדרות העובדים ויו"ר שדולה כחול לבן בכנסת יערך יום "כחול לבן בכנסת" אשר לו 2
מטרות עיקריות:
 (1הצדעה של הכנסת לתעשיית כחול לבן
 (2דיון בוועדות מקצועיות שונות לחיזוק המודעות להעדפת תוצרת הארץ וחשיבותה לתעשייה ולהגברת התעסוקה.
לקבלת הזמנה ופרטים נוספים ניתן לפנות לענבר inbarc@industry.org.il

מעבר בסיסי צה"ל לנגב

מטה "מיוצר בישראל" מטפל בימים אלה בפרויקט עיר הבה"דים )מעבר בסיסי צה"ל לנגב( ,על-מנת שייעשה שימוש מקסימלי
בתוצרת הארץ.
אנו רואים בפרויקט זה חשיבות רבה ,הן בייצור הזדמנויות עסקיות והן בשילוב מוצרי כחול-לבן בתכנון ובביצוע הפרויקט.
בימים אלה אנו מכינים מאגר מידע שיכיל את החברות המעוניינות להציג מוצריהן למשתתפים בפרויקט.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לענבר inbarc@industry.org.il

תעשיינים למתן הרצאות

במסגרת פעילות תכנית כחול-לבן באוניברסיטאות ובבתי הספר בשיתוף עם משרד הכלכלה עלה הצורך בתעשיינים אשר
מוכנים להרצות לסטודנטים  /תלמידים על התעשייה וחשיבותה.
המעוניינים להתנדב ליטול חלק בפעילות זו מוזמנים ליצור קשר עם איריס במייל .irisg@industry.org.il
נשמח מאוד אם תירתמו למאמץ ,ובכוחות משותפים נסייע לתעשייה הישראלית.

ברכות ואיחולים למקבלי הפרסים
תעשיות חלאבין בע"מ  -פרס היצואן המצטיין לשנת  ,2013מטעם נשיא המדינה ומשרד הכלכלה.
תרמוקיר תעשיות ) (1980בע"מ – "תו היהלום" ,תו איכות של מכון התקנים.
דולב דביר להב מוצרי פלסטיקה – "דגל היופי" ,המועצה לישראל יפה.
אמרז בע"מ ,מפעלי נייר חדרה – "חצי יובל" ) 25שנות התמדה ב 5 -כוכבי יופי( ,המועצה לישראל יפה.
פולג תעשיות פלסטיק ) (1998בע"מ ,נשר הר טוב – ) 20שנות התמדה ב 5-כוכבי יופי( ,המועצה לישראל יפה.
חוגלה קימברלי בע"מ ,אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ – "עשור הצטיינות" ) 10שנות התמדה ב 5-כוכבי יופי( ,המועצה
לישראל יפה.
פרמייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ ,חוליות אגש"ח בע"מ – "כוכב הזהב" ) 5שנות התמדה ב  5כוכבי יופי( ,המועצה
לישראל יפה.

ידיעונים
לידיעתכם האיגוד מפרסם ידיעונים חודשיים בתחום:
פלסטיק וגומי  -חידושים טכנולוגיים ומגמות במחירי חומרי הגלם בתחום הפלסטיקה והגומי
לקבלת המידעון ניתן לפנות לאיל דקל ed@industry.org.il
חדשות האריזה  -מוצרים וחומרים חדשים מכל העולם
לקבלת מידעון ניתן לפנות במייל לרווית בובליל ariza@industry.org.il
כנס אילת לנושא עבודה  | 2014הכנס השנתי של לשכת התיאום לדיני עבודה באילת | 28.1.14 - 1.2.2014
לפרטים נוספים ולהרשמה לכנס לחץ כאן <<

