מפגש | מומחה על כוס קפה

יום ראשון |  | 16:00-18:00 | 23.2.14בהתאחדות התעשיינים ,רח‘ המרד  29ת“א ,אולם קומה 1
" – 2014פנינו לאן? כלכלה ומו"פ בתעשייה"

דפנה ניצן אבירם ,מנהלת האגף למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים  -תחזית כלכלית לשנת 2014
אבנר שדמי ,ראש תחום תעשייה מסורתית במשרד המדען הראשי – תוכנית המדען לתמיכה בתעשייה מסורתית.
מיכה אורן ,מנכ"ל קרן מעגלים – "כן לצמיחה ולא לשחיקה"  -הטבות למנהלים והזדמנות לעובדים

חדשות
איגוד תעשיות

מוצרי בנייה וצריכה
פברואר 2014

חבר/ה יקר/ה,

להרשמה לחצו כאן <<

רגולציה
מים לתעשייה

תעריף המים לתעשייה בשנת : 2014
בהתאם למתווה הרב שנתי לעליית תעריפי המים לתעשייה משנת  ,2009עלו תעריפי המים בשיעור של כ 9%-החל מיום .1.1.2014
לאור זאת ,תעריף המים לתעשייה בהקצאה יעמוד על  ₪ 7.785לקוב.
תעריף המים בעבור חריגה מההקצאה :
לאור בדיקת התאחדות התעשיינים נמנעה טעות בתעריף בעבור חריגה מהקצאה.
לפיכך ,על תעריף המים לתעשייה בעבור כל כמות נחרגת לעמוד על ₪ 9.05
צפי תעריפי המים לתעשייה משנת : 2015
החל משנת  2015לא תהיה זכאית התעשייה להקצאת מים ייחודית לאור סיום מתווה העלאות התעריפים
יחד עם זאת ,קיים תעריף מים לצרכן גדול החל משנת .2015
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בדוא"ל irisg@industry.org.il

בימים אלה אנו פועלים להרחיב ולגוון את
סל השירותים המוצע לכם  -החברים
באיגוד.
אנו שואפים להדק ולהנגיש לכם את שירותי
ההתאחדות ככלל והאיגוד בפרט.
העמדנו לרשותכם ,לשם כך ,אחראי תחום
ייעודי ,שירכז את הטיפול המקצועי והאישי
בחברתכם ,על פי החלוקה כדלהלן:
עו“ד אבישג שחם חדד -רהיטים קוסמטיקה,
נעליים.
עו“ד ענבר חן-מאירי –חטיבת הבנייה,
מחצבות ,שיש ,אבן ,קמח.
איל דקל – פלסטיקה ,גומי ,נייר ,קרטון,
דפוס ואריזה.
כמו כן ,הנני לרשותכם ואסייע ישירות ו/או
באמצעות מנהלי התחום האישיים שלכם.
הקשר עימכם חשוב לנו!!!
בברכה צוות האיגוד ואנוכי
רונית פרל ,עו"ד
מנהלת איגוד תעשיות מוצרי בנייה וצריכה

חיבור למערכת חלוקת גז טבעי

אנו ממשיכים בפעילותנו כדי שיוענק סיוע לתעשייה במימון עלויות החיבור למערכת חלוקת הגז הטבעי .מימון זה מתייחס ,בין היתר ,גם לעלויות הסבת
מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי .סכום הסיוע נקבע כיום עד .₪ 250,000
אנו פועלים להגדלת מענקים אלו.
לקבלת התנאים לקבלת המענק ניתן לפנות לאיגוד בדוא"ל irisg@industry.org.il

אכיפת חוקי העבודה במפעלים

משרד הכלכלה מגביר בימים אלו את האכיפה על חוקי העבודה .שימו לב  -מעסיקים רבים צפויים לביקורת פתע במקומות העבודה.
אנו ממליצים להיערך לביקורות הנ"ל" :מה בודקים ,איך נערכים ,היתרים לעבודת לילה ,עבודה בימי מנוחה ועוד"
לתשובות הינכם מוזמנים לפנות לאיגוד בדוא"ל irisg@industry.org.il

"בשבילי רק ישראלי"
יום כחול לבן בכנסת – 11.2.2014

אנו מזמינים אתכם להשתתף במפגן כוח של התעשייה בכנסת לרגל ציון יום כחול לבן .ביום זה יתקיימו דיונים פומביים בועדות הכנסת בנושא כחול לבן
וטקס חגיגי במעמד יו"ר הכנסת ,שר הכלכלה ,יו"ר האופוזיציה ונשיא ההתאחדות.
ביום זה כנסת ישראל תירתם למען התעשייה הישראלית על כל רבדיה ותציין את חשיבותה למשק הישראלי וצמיחתו.
השתתפותכם חשובה!!!!!
לסדר יום ליום כחול-לבן ,לחץ כאן <<
לאישור השתתפותכם ,לחץ כאן <<

קמפיין כחול לבן רדיו אזורי וטלוויזיה

בעקבות הצלחת הקמפיין הקודם בהובלת הג'ודאי לשעבר אריק זאבי ,הוחלט לעלות שוב קמפיין טלוויזיה לעידוד הצרכנים לרכוש מוצרים תוצרת ישראל
תוך חיפוש תו מיוצר בישראל .זאת ,תחת הסיסמא" :כשאתם בוחרים תוצרת ישראלית ,אתם תורמים ליצירת מקומות עבודה – וזו בחירה טובה".
בנוסף לקמפיין בטלוויזיה הועלה לאוויר קמפיין רדיו אזורי שכלל שיתוף הפעולה עם שדרנים מובילים ,העלאת מאזינים לשידור ומשחקים הקשורים
לנושא .התקיימו ראיונות עם בעלי תפקידים במשרד הכלכלה ,הסתדרות החדשה והתאחדות התעשיינים
לראיון בתוכנית "משעל על הבוקר" עם נשיא התאחדות התעשיינים ,מר צביקה אורן – לחץ כאן <<
לראיון בתוכנית בוקר חדש-רדיוס" ברדיוס עם דובר ההסתדרות החדשה ,יניב לוי – לחץ כאן <<

הכשרה מקצועית

להצטרפות לרשימת התפוצה
לחץ כאן <<

לאור המחסור הגדול באנשי מקצוע מיומנים בענף הנעליים ובהמשך לפעילותנו מול שנקר,
הוחלט על פתיחת מסלול להנדסה ועיצוב ודיגום נעליים אשר ייעשה בשנקר ,בשיתוף פעולה מלא עם התאחדות התעשיינים וחברות מובילות במשק.
המחזור הראשון אשר נפתח לפני חודש כולל:
שנת לימודים מלאה של מפגשים דו שבועיים אינטנסיביים שמשלבים למידה של גזרות ,טכניקות עבודה עם עורות ,דיגום נעליים בסיסי ומתקדם ,יצירת
סוליות וגפות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו“ד אבישג שחם-חדד בטלפון avishags@industry.org.il 03-5198846/7

"אנחנו על המפה"
והפעם בהודו

לידיעתכם ,בתאריכים  9-14.3.2014מגיעה לארץ משלחת אנשי עסקים הודית מתחום הפלסטיקה ,במסגרת ביקורם בארץ אנו נערוך יום עיון בהתאחדות,
בו יציגו האורחים את עצמם ויתקיימו פגישות עסקיות עם יצרנים ישראלים על פי הזמנה מראש .כמו כן ,נערוך ביקורים עם האורחים במפעלי פלסטיקה
בארץ.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיל דקל בטלפון ed@industry.org.il 03-5198846/7

ברכות ואיחולים למקבלי הפרסים

תעשיות אבן וסיד – מחצבת מודיעים –  5כוכבי יופי ,המועצה לישראל יפה.
תעשיות אבן וסיד – מחצבת גולני –  5כוכבי יופי ,המועצה לישראל יפה.

"רשמו ביומנים"

אסיפה כללית שלא מן המניין של התאחדות התעשיינים | יום חמישי  | 15:00 09:00 | 27.2.2014מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,רח‘ קויפמן  12ת”א
על סדר יומה של האסיפה הכללית יעמדו שינויי תקנון מוצעים.
לסדר היום ולהרשמה לחץ כאן <<

