רגולציה
הגדלת הסיוע במימון עלויות התחברות והסבה לגז טבעי
מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה הגדיל את גובה המענקים הניתנים במסגרת הסיוע במימון עלויות התחברות והסבה לגז טבעי באופן
משמעותי ,לרבות מתן מענקים ייחודיים לצרכנים מרוחקים .יוענק תמריץ כספי למתחברים לרשת החלוקה של הגז הטבעי בסכום של
עד .₪ 750,000

חדשות
איגוד תעשיות

מוצרי בנייה וצריכה
אפריל 2014
חבר/ה יקר/ה

לפרטים נוספים :נתנאל היימןNatanel@industry.org.il ,03-5198806/7 ,
לפרטים נוספים לחץ כאן <<
ארנונה
המועצה האזורית חבל מודיעין פנתה זו השנה הרביעית ברציפות בבקשה לקבלת אישור חריג לתיקון צו הארנונה.
משמעות הבקשה בפועל הינה העלאה משמעותית נוספת בתעריפי הארנונה ובהוצאות הארנונה לכל מפעלי התעשייה בחבל מודיעין.
התאחדות התעשיינים ומפעלי התעשייה באזור הגישו התנגדות לבקשה זו לשרי האוצר והפנים ,כשם שפעלו ברשויות מקומיות אחרות,
)ביניהן :ברקן ,נתניה ,שדרות ,ערד ,רעננה ,חוף השרון ובעתיד גם בתל אביב(.
לפרטים נוספים :נתנאל היימן Natanel@industry.org.il ,03-5198806
למסמך המלא לחץ כאן <<
הצעות חוק להפחתת השימוש בשקיות פלסטיק
לאחרונה עלו בכנסת שתי הצעות חוק בנושא הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק;
 (1הצעה להחליף את שקיות "הגופיה" בהם משתמשים במרכולים בשקיות מתכלות ,לצפייה בהצעת החוק לחץ כאן <<
 (2הצעה למכירת השקיות לצרכנים בתשלום של  1ש"ח ,לצפייה בהצעת החוק לחץ כאן <<
בימים אלו שוקד ענף הפלסטיקה בהתאחדות על הכנת נייר עמדה בנושא .נשמח לקבל הערותיכם.
לפרטים נוספים :איל דקלed@industry.org.il ,03-5198849 :

"בפסח נפתח משהו חדש ,הזדמנות לשינוי
ולחידוש".
איך נוכל להפוך את הפסח הזה לנקודת השינוי
עבורנו?!

תמורה בגין שעות העבודה בשבת של העובדים המועסקים בענף הפלסטיקה
התאחדות התעשיינים התבקשה ,על ידי בית הדין האזורי לעבודה ,להגיש עמדתה בשאלת התמורה לה זכאי עובד בענף הפלסטיקה,
המועסק בשבת מכוח ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף .עמדת ההתאחדות היא :שבגין העסקה בשבת יש לשלם  200%מתוך השכר
המשולב ,ללא תוספת נוספת כלשהי ,אלא אם העובד ביצע שעות נוספות ,שאז יהיה זכאי לתוספת שעות נוספות ,מחושבת בנוסף
לתוספת העבודה בשבת.

במסגרת האחריות החברתית שלנו ,אנו יוזמים
פעילות ענפית ,כך שכל ענף יאמץ גוף לבחירתו,
כגון :עמותה הפועלת בתחומים חברתיים ,יח'
לוחמי צה"ל ,מח' בביה"ח וכיו"ב.

לפרטים נוספים :איל דקלed@industry.org.il ,03-5198849 ,
למסמך העמדה המלא לחץ כאן <<

במהלך השנה הקרובה נלווה אותם ונצרפם גם
לפעילות שלנו – בשגרה ובאופן יזום וייחודי.
תמיכתנו במשאבים הרוחניים ,האנושיים
והמקצועיים היא נקודת הפתיחה לתרומה
החברתית שלנו בהם ושלהם בנו.
לאחר החג ,נקיים ישיבות ענפיות להניע פרויקט
חברתי זה .הינכם מוזמנים לשלוח לנו הצעות
בנושא.
באוירת המתן ,האביב והחג
אנו מאחלים לכם
חג שמח ופסח כשר
צוות האיגוד ואנוכי....
רונית פרל ,עו"ד
מנהלת איגוד תעשיות מוצרי בנייה וצריכה

להצטרפות לרשימת התפוצה
לחץ כאן <<

בשבילי רק ישראלי
הקמת נמל תעופה בינלאומי ש"ע אילן ואסף רמון ז"ל בתמנע
נציגי מטה כחול לבן נפגשו לאחרונה עם נציגי חברת ההקמה של נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע .נמל זה מתוכנן להחליף
את נמלי התעופה אילת ועובדה וישמש כנמל תעופה נוסף של מדינת ישראל לטיסות פנים ארציות ולטיסות בינלאומיות.
הפגישה נועדה להסביר את החשיבות הרבה בשימור וחיזוק מפעלי התעשייה בארץ ,כך שהמתכננים יעדיפו לרכוש מוצרים מתוצרת
הארץ .במהלך החודשים הקרובים יושלמו המכרזים וההתאחדות פועלת לשילוב התעשייה הישראלית במכרזים אלה.
לפרטים :ענבר חן מאירי בטלפון inbarc@industry.org.il ,03-5198801
לאתר מנהלת ההקמה לחץ כאן <<
תו איכות של איגוד הריהוט
בעקבות קריסות של מספר חברות בענף הריהוט – שאינם חברים באיגוד ובהתאחדות ,קיימנו ישיבת חירום עם לשכת ההסברה של
ההתאחדות והוחלט למנף את המצב לחיזוק האמון בחברות הריהוט ,באמצעות בניית תו איכות חזק ואמין.
לפרטים נוספים לחץ כאן <<

תערוכות בינלאומיות
תערוכת  COSMOPROF BOLOGNA 2014 ,4-7.4.2014בולוניה ,איטליה ,זוהי התערוכה החשובה ביותר באירופה בתחום הקוסמטיקה,
הטואלטיקה ,המכשור הרפואי והאריזה המתקיימת זו השנה ה.47 -
לפרטים נוספים לחץ כאן <<
תערוכת  ,Salone Internazionale del Mobile, 8-13.4.2014מילנו ,איטליה ,זוהי התערוכה הגדולה באירופה בתחומי הרהיטים,
המטבחים וחדרי האמבט.
לפרטים נוספים לחץ כאן <<
תערוכת  ,Chaina Plas 2014תערוכת הפלסטיקה והגומי הגדולה והחשובה ביותר בסין ,מתקיימת בעיר שנחאי  ,בתאריכים
. 23-26.4.2014
לפרטים נוספים לחץ כאן <<
תערוכת רהיטים מרכזית בטורקיה K.MOB 2014 - 4th Kayseri Furniture Fair 23-27.4.2014
לפרטים נוספים לחץ כאן <<
משלחת קוסמטיקה לסין  ,12-14.5.2014מכון היצוא מארגן משלחת חברות קוסמטיקה וטואלטיקה ,שתצא לשנחאי ובייג'ין לפגישות
עסקיות .במסגרת הביקור ייפגשו התעשיינים עם גורמים בשוק הקוסמטיקה הסיני :סוכנים ,יבואנים ,קניינים  ,מפיצים וחברות בתחום
הלוגיסטיקה.
לפרטים ולהרשמה :ניצן פייקובnitzanp@export.gov.il ,03-5142993 ,
לאתר לחץ כאן <<

מפגש | מומחה על כוס קפה
תמריצי ייצוא – חוק האריזות"  -חדשות ועדכונים | יום שלישי |  | 16:00-18:00 | 13.5.2014התאחדות התעשיינים ,רח' המרד  29ת"א,
אולם מושביץ קומה 16
לפרטים ולהרשמה לחץ כאן <<
כנס תמרוקים | יום שלישי |  | 9:00-15:00 | 29.4.2014מלון דיויד אינטקונטיננטל תל אביב
לחברי הענף הנחה מיוחדת לבקשתנו של  25%על המחיר הרגיל של הכנס
לפרטים נוספים לחץ כאן <<

