
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 רגולציה ודרישות רישיון עסק
 

 91.1.7.91 -ל משרד האוצר "מפגש תעשייני הדרום בהובלת מנכ 

ל התאחדות "בהובלת מנכמרחב דרום שמחה להזמינכם למפגש תעשייני העיר באר שבע  -התאחדות התעשיינים 

ובהשתתפות נציגי הוועדה הציבורית לחיזוק התעשייה  ד"מר שי באב, ל משרד האוצר"מר רובי גינל ומנכ, התעשיינים

 .הישראלית

 

 ...:91עד  ..:91שעה , 91.1.7.91, רביעייום : מועד המפגש

 .באר שבע - 8הקוצר , חברת משכן התכלת -מרכז המבקרים  :מקום המפגש

 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה 

 

 !מתווה סופי -טון בכבישי הנגב המערבי  97הגבלת תנועת המשאיות מעל  

זאת ללא היוועצות , טון 06קיבל משרד התחבורה החלטה על הגבלת תנועת המשאיות מעל  6102בחודש מאי , כזכור

 . בהם ביצע משרד התחבורה גיבש המשרד בימים אלו את החלטתו בנושאלאחר חודשים ארוכים . מקדימה עם הציבור

 

  :עיקר ההחלטה

צומת אופקים ועד ) 640 כבישבצירים  033:1-023:1וכן בשעות  03:1-0311טון בין השעות  06הגבלת תנועת המשאיות מעל 

 (מצומת אורים ועד צומת רעים) 6:4כביש , (מצומת סעד ועד כרם שלום) 6:6כביש , (6:6כביש 

  

 חודשים מיום תחילת העבודות להרחבת החניון כרם שלום  4 :התחול

 

 !אנא פנו אלינו לסיוע - 'תמרוריםפטור מציות 'התאם לנוהל היתרים חריגים יאושרו ב

 

    לחץ כאן -למידע ופירוט נוסף 

    לחץ כאן -להחלטת משרד התחבורה 

  לחץ כאן -' מציות תמרוריםפטור 'לעיון 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 סדנאות וקורסים מקצועיים, כנסים
 

99.1.7.91 

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/taasiya.pdf
http://clicks.inforumobilemail.com/test-data-zZKNGYjY.htm
http://clicks.inforumobilemail.com/test-data-snsMff0u.htm
http://clicks.inforumobilemail.com/test-data-jYC5gLYK.htm


 7.8.7.98 -? האם אתם מוכנים לאתגר -כאן יום עיון בנושא המהפכה התעשייתית הרביעית כבר  

מעוף לעסקים וחברת דלוייט מתכבדים להזמינכם ליום עיון , הרשות לפיתוח הנגב, מרחב דרום -התאחדות התעשיינים 

 .מרתק בנושא המהפכה התעשייתית הרביעית

 

 ..:91עד  ..:1שעות , 7.8.7.91, רביעייום  : מועד

 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה למפגש 

 

 1.8.7.91 -קורס ניהול למנהלי עבודה ומנהלי ביניים בתעשייה  

עתידים לקיים קורס ניהול למנהלי בעבודה ' עלמה ייעוץ והדרכה מנוהלת'מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים בשיתוף חברת 

 .מפגשים 01ביניים בתעשייה בן  ומנהלי

 

 מ"מע+ ח "ש ..31,5 עלות הקורס לחברי מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים

 מ"מע+ ח "ש 34,311 עלות הקורס לאחרים

 

 .98:1עד  ..:91שעות , 1.8.7.91, חמישייום  : פתיחת הקורס

 .עומר - 1הגורן , התעשייניםבהתאחדות מרחב דרום , ש ארנון קשנסקי"חדר הישיבות ע: מקום המפגש

 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה למפגש 

 

_____________________________________________________________________________ 

 מרחב דרום -פורום מנהלי משאבי אנוש 
 

 71.1.7.91 -של פורום מנהלי משאבי אנוש  7.91הזמנה למפגש השלישי לשנת  

מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים ומרכז לאודר לקידום התעסוקה שמחים להזמינכם למפגש השלישי של פורום משאבי 

 .אנוש במרחב דרום

 

 במפגש יעסוק בנושאים

 עדכונים בתחום חקיקת ויחסי עבודה ( 0)

 .מיון וקליטת עובדים, בגיוססוגיות ( 6)

 

 ...:91עד  .8:1שעה , 71.1.7.91, שנייום :  מועד המפגש

 קיבוץ ניר יצחק, מפעל פולישק:  מקום המפגש

 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה 

 

 1.8.7.91 -מוסמך חשמלאי גיוס - עתיד מכללת עם משותףהזמנה להשתתפות ביריד התעסוקה  

מכללת עתיד באר שבע ומרחב דרום בהתאחדות התעשיינים מתכבדים להזמינכם להשתתף ביריד תעסוקה לגיוס עובדים 

 .בתחום חשמלאי מוסמךחדשים 

 

 !הקמת הדוכן ללא עלות למפעלי התעשייה

 

  .95:1עד  .97:1שעה , 1.8.7.91, יום רביעי:  הירידמועד 

 באר שבע - 971ח "הפלמ וברח, מכללת עתיד באר שבע:  מקום המפגש

 

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/rehesh.pdf
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/030817.pdf
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/enosh(1).pdf


 לחץ כאן -לפרטים נוספים והרשמה 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 מרחב דרום -לי כספים "פורום סמנכ

 71.1.7.91 - לי כספים בתעשייה הדרומית"מצגות מהמפגש הראשון של פורום סמנכ 

 

 לחץ כאן -לעיון במצגות ולמענה על סקר הצרכים למפגשים הבאים 

 

_____________________________________________________________________________ 

 דרום -פורום מנהלי איכות ומצוינות 
 

 99.1.7.91 -כנס האיכות והמצוינות בדרום ! יוצאים לדרך 

ש סמי שמעון והאיגוד הישראלי לאיכות שמחים "המכללה האקדמית להנדסה ע, ג"קמ, מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים

 .להזמינכם לכנס האיכות והמצוינות השנתי בדרום

 

 .99.1.7.91, שנייום : מועד המפגש

 ש סמי שמעון"המכללה האקדמית להנדסה ע: מקום המפגש

 

 לחץ כאן - להשתתפות במושבי הכנסולהגשת תקצירים להרשמה 

 

_____________________________________________________________________________ 

 פעילות תקשורתית ויחסי ציבור של מרחב דרום
 

 7.91תיק עיתונות מרחב דרום חודש יוני  

מרחב דרום פועל גם באופן עקבי גם באפיק התקשורתי במטרה להעלות לסדר היום את פעילות המרחב וכן להגביר את 

 המודעות בעניינים החשובים לתעשייה הדרומית 

 

 לחץ כאן -לתיק העיתונות 

 

 !הדרומית לכלכלה ותרומתו מפעלכם סיפור את לשתף בואו -" זרקור לתעסוקה בתעשייה"פרויקט  

הדרומית וחשיפת ' עובד בתעשייה'מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים יוצא בימים אלו במהלך תקשורתי לשיפור תדמית ה

 . אפשרויות התעסוקה המגוונות ופיתוח הקריירה בתעשייה

  

 ! אנו מעוניינים בסיפורים שלכם ושל עובדיכם, במסגרת זו

  

תוך הצגת סיפור חייו של , והנגשת יתרונות התעסוקה בתעשייה לציבור הרחב' עובד בתעשייה'מטרת הפרויקט הינו מיתוג ה

 .התעשיין ועובדיו

 

 לחץ כאן -לפרטים נוספים והרשמה 

http://cloud.inforu.co.il/mail/mail1.php?page=preview&campaign=1kjMxUTO&token=test
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/1122qwq2.pdf
http://www.sce.ac.il/kenes/index.php?name=quality2017
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/tikyune.pdf
http://clicks.inforumobilemail.com/test-data-PnomHuub.htm


 

 


