מפגש עם מנכ"ל התאחדות התעשיינים

יום רביעי |  | 16:00-18:00 | 2.4.2014בהתאחדות התעשיינים ,רח‘ המרד  29ת“א ,אולם קומה 16

 – 2014לקראת התמודדויות "חדשות –ישנות“

•אמיר חייק ,מנכ"ל התאחדות התעשיינים  -שיח מנכ"ל-חברים
•אליק רון ,ניצב בדימוס – מניעת גניבות במפעלים
•אילן שפיגל ,מנהל השיווק ומכירות –  , QlikView Israelפתרונות בינה עסקית בעולם התעשייה והיצור

חדשות
איגוד תעשיות

מוצרי בנייה וצריכה

להרשמה לחצו כאן <<

מפגש | מומחה על כוס קפה
"האריזה בשנת  – 2014דברים שחשוב לדעת" | יום שלישי |  | 09:00-16:00 | 4.3.2014התאחדות התעשיינים ,רח' המרד  29ת"א ,אולם
מושביץ קומה 16
•חידושים באריזות קמעונאיות חידושים באריזות משלוח  ,מעקב אחרי אריזות – ברקוד
•חוק האריזות ,בקרת איכות לחומרי אריזה ועריכת מפרטי אריזה
לפרטים והרשמה :רווית בובלילariza@industry.org.il , 03-5198704 ,

מרץ 2014

רגולציה

חבר/ה יקר/ה

"איומים והזדמנויות לשנת "2014

יום

האישה

החודש נציין את
הבינלאומי באיגוד.
מנהלות החברות באיגוד מוזמנות
ביום חמישי  ,6.3.2014בין השעות:
 ,15:30-18:00למפגש בהתאחדות
התעשיינים.
יכבדו אותנו בנוכחותן:
גב' דליה איציק ,יו"ר הכנסת ה – 17
גב' חנה פרי-זן ,יו"ר פעילים ,ניהול
תיקי השקעות
ד"ר אילה גליקסברג ,הרבנית –
מרצה בפילוסופיה ,יועצת בכירה
סבתא ג'מילה" :מסיר השמן על הגז –
למותג עולמי"

בתאריך  23.2.2014התקיים מפגש תעשיינים של האיגוד ,במסגרתו הועברה ,בין היתר ,גם הרצאתה של מנהלת האגף למחקר כלכלי של
ההתאחדות ,הגב' דפנה אבירם ניצן .דפנה הציגה את האיומים וההזדמנויות שניצבים בפני התעשייה הישראלית בשנה הקרובה ,לרבות ההאטה
שכבר מורגשת במשק בכלל ובביקושים המקומיים בפרט ,התיסוף בשערו של השקל ,מחסור בעובדים מקצועיים ,הכבדת נטל הרגולציה ,החשש
לעלייה במחירי חומרי הגלם בעולם ,לצד ירידה בתמריצים הממשלתיים והצטמצמות התעשייה המקומית .ההרצאה הסתיימה בנימה אופטימית,
עם הצגת צפי להתרחבות הסחר העולמי בסחורות ,לגידול בהשקעות בתשתית ,וצפי להוזלה נוספת בעלויות האנרגיה למפעלים שיתחברו
בהצלחה לגז הטבעי .על רקע כל זאת ,הוצגה התחזית המאקרו כלכלית של התאחדות התעשיינים לשנת .2014
למצגת הכלכלית לחץ כאן <<

תוכנית המדען הראשי למימון תעשיות מסורתיות
עיקרי התוכנית לעידוד המו"פ בתעשייה המסורתית הוצגו במפגש האיגוד ב .24.2.2014
התוכנית נבנתה כדי להתאים את תוכניות המדען לחברות שאינן מורגלות בביצוע מו"פ כחלק מפעילותן השוטפת.
פירוט הקריטריונים ועיקרי ההטבות במצגת לחץ כאן <<
לחוזר מנכ"ל ”התעשייה המסורתית :תכנית לעידוד המו“פ לבניית יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי ולהטמעת חדשנות טכנולוגית“ ,לחץ כאן <<
לפרטים נוספים irisg@industry.org.il

"בשבילי רק ישראלי"
יום "כחול לבן" בכנסת

להזמנה לחץ כאן <<
לאישור השתתפות <<

האירוע ,שהתקיים ב ,11.2.2014 -כלל דיונים מיוחדים בוועדות הכנסת ונחתם בטקס חגיגי ,במעמד יו"ר הכנסת חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין
ובהשתתפות  -שר הכלכלה חה"כ נפתלי בנט ,יו"ר האופוזיציה חה"כ יצחק הרצוג ,יו"ר שדולת כחול-לבן בכנסת חה"כ ד"ר נחמן שי ,נשיא
התאחדות התעשיינים מר צביקה אורן וראש אגף מרחבים בהסתדרות מר אבי יחזקאל .כמו כן ,התקיים דיון בנושא זה במליאת הכנסת.

*המפגש פתוח גם לגברים

להלן הכתבות המרכזיות שהופיעו במסגרת "יום כחול לבן"

בברכה,
צוות האיגוד ואנכי
רונית פרל ,עו"ד
מנהלת איגוד תעשיות מוצרי בנייה
וצריכה

•"מנכ"ל התאחדות התעשיינים :מרוב חיבוקים ,התעשייה נחנקת"
לינק לכתבות מרכזיות:
לצפייה בידיעות אחרונות לחץ כאן <<
לצפייה בדה מרקר לחץ כאן <<
לצפייה בכלכליסט לחץ כאן <<
•ערוץ הכנסת בפאנל מיוחד לכבוד "יום כחול לבן" בכנסת בהנחיית יעקב אייכלר ,בהשתתפות נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות
הארגונים העסקיים ,צביקה אורן ,יו"ר שדולת כחול-לבן בכנסת ,ח"כ נחמן שי ומשנה למנכ"ל משרד הכלכלה ,ינון אלרואי.
לצפייה לחץ כאן <<
•"יו"ר ועדת העבודה ,ח"כ מיקי רוזנטל ,תקף את נפתלי בנט :אי אפשר לוותר על התעשייה"
לכתבה לחץ כאן <<

להצטרפות לרשימת התפוצה
לחץ כאן <<

"תחרות "עיצוב ,התאמה וחדשנות" ע"ש איזיקה גאון לשנת "2014
איגוד תעשיות הריהוט בישראל מקיים מזה עשור את תחרות "עיצוב ,התאמה וחדשנות" ,במסגרת תערוכת הריהוט הגדולה בישראל "ריהוטים".
מטרת התחרות ,בין היתר ,קידום תעשיית הריהוט הישראלית על ידי עידוד חברות יצרניות בענף זה להשקיע ,לפתח ולעצב מוצרים המציעים
פתרונות חדשניים המותאמים לצרכי הקהל הישראלי .מוצרים שיוצרו במהלך שנת  2013הוגשו לוועדה מקצועית ומתוכם נבחרו חמישה עשר
מוצרים אשר הוצגו בתערוכה.
לצפייה בסרטון התחרות לחץ כאן <<

ברכות ואיחולים למקבלי הפרסים
ברכותינו למקבלי פרס התעשייה החברים באיגוד:
גב' טובה פוזנר חנקין ,מנהלת כללית פלסאון בע"מ ופלסאון תעשיות בע"מ ,קיבוץ מעגן מיכאל
מר ישראל)איזיה( צ'צ'יק ,יו"ר דירקטוריון אליאנס חברה לצמיגים בע"מ

אורבונד חוגגת 20
בתאריך  19.2.2014ציינה חברת "אורבונד תעשיות גבס ומוצריו" אירוע לציון  20שנה להקמתה  -ברכות ובהצלחה להמשך העשורים הבאים.

