
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 מועדון העסקי למנהלים בתעשייה הדרומית

 7102.8712 - מר אהרון אהרון, ל הרשות לחדשנות"בנושא חדשנות בתעשייה הישראלית עם מנכמפגש השלישי  

ל "מנכ, עם מר אהרון אהרוןחברת קרלסברג מארחת את המועדון העסקי למנהלים בתעשייה הדרומית למפגש ושיח פתוח 

 7הרשות לחדשנות

 

 :על הפרק

 ארוחת בוקר( 1)

 ל הרשות לחדשנות"מנכ, הרצאה ושיח פתוח עם מר אהרון אהרון( 2)

 טעימות בירה וסיור במפעל קרלסברג( 3)

 

  21:21עד  9:00שעה , .12787102, יום שני: מועד

 קרלסברג אשקלון -מרכז המבקרים :  מקום המפגש

 

 !מספר המקומות מוגבל

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה 

_____________________________________________________________________________ 

 

 רגולציה ודרישות רישיון עסק

 1028 לשנת היערכות - מקצועית סקירה וביוב מים ותאגידי מקומיות לרשויות החובה ותשלומי ארנונה 

ובימים אלה מעבירות הרשויות המקומיות בקשות לביצוע העלאות חריגות בארנונה  2112אנו בעיצומה של שנת הכספים 

 . 2112ביחס לשנת ( מעבר לשיעור העדכון הכללי)

 

 .2.12%יועלה בשיעור של  2112בהתאם לנוסחת העדכון האוטומטית שיעור הארנונה בשנת , כזכור

 

מצאנו להביא בפניכם מספר המלצות חשובות בתחום הארנונה ושאר תשלומי , 2112הכספים כחלק מהיערכותכם לשנת 

 .החובה לרשויות המקומיות

 

 לחץ כאן -לעיון בסקירה המקצועית 

 

 !מתווה סופי -הנגב המערבי טון בכבישי  21הגבלת תנועת המשאיות מעל  

זאת ללא היוועצות , טון 12קיבל משרד התחבורה החלטה על הגבלת תנועת המשאיות מעל  2112בחודש מאי , כזכור

117.7102. 

http://clicks.inforumobilemail.com/test-data-IGag8Vhs.htm
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/ARNONAAAA.pdf


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

 

  :עיקר ההחלטה

צומת אופקים ועד ) 241 כבישבצירים  13331-12331וכן בשעות  2331-0311טון בין השעות  12הגבלת תנועת המשאיות מעל 

 (מצומת אורים ועד צומת רעים) 234כביש , (מצומת סעד ועד כרם שלום) 232כביש , (232כביש 

  

 חודשים מיום תחילת העבודות להרחבת החניון כרם שלום  4 :התחול

 

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

 

    לחץ כאן -למידע ופירוט נוסף 

    לחץ כאן -להחלטת משרד התחבורה 

  לחץ כאן -' פטור מציות תמרורים'לעיון 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 סדנאות וקורסים מקצועיים, כנסים

 .7797102 -קורס אקסל למתחילים  

זאת , מפגשים 4מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים בשיתוף מכללת באר הדרכות מקיימים קורס אקסל למתחילים בן 

 במטרה להקנות יכולות אקסל בסיסיות לעובדי הייצור במפעלי התעשייה

 

 מ"מע+ ח "ש 3.10 מרחב דרום בהתאחדות התעשייניםעלות הקורס לחברי 

 מ"מע+ ח "ש 31,211 עלות הקורס לאחרים

 

 21:10עד  8:10שעות , .7797102, שנייום  : פתיחת הקורס

 באר שבע - 9.העצמאות , מכללת באר הדרכות: מקום המפגש

 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה למפגש 

 

 1787102. -? האם אתם מוכנים לאתגר -יום עיון בנושא המהפכה התעשייתית הרביעית כבר כאן  

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

 .מרתק בנושא המהפכה התעשייתית הרביעית

 

 21:00עד  9:00שעות , .1787102, רביעייום  : מועד

 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה למפגש 

 

 1787102. -בתעשייה  קורס ניהול למנהלי עבודה ומנהלי ביניים 

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

 .מפגשים 11ומנהלי ביניים בתעשייה בן 

 

 מ"מע+ ח "ש 31,100 עלות הקורס לחברי מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים

 מ"מע+ ח "ש 34,311 עלות הקורס לאחרים

 

 28:10עד  27:00שעות , .1787102, חמישייום  : פתיחת הקורס

 7עומר - 6הגורן , בהתאחדות התעשייניםמרחב דרום , ש ארנון קשנסקי"חדר הישיבות ע: מקום המפגש

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


 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה למפגש 

 

_____________________________________________________________________________ 

 מרחב דרום -פורום מנהלי משאבי אנוש 

 (7718ל "הוראת מנכ! )בממוצע לשלוש שנים %11בוא לקבל מענק בשיעור של ! ?מעסיק עובד עם מוגבלות 

 .מוגבלויות עם עובדים קליטת לעידוד כספיים מענקים למתן נוסף במקצה תיוצא והתעשייה הכלכלה במשרד ההשקעות רשות

 

לפחות בשכר מינימום מותאם לפחות  33%בהיקף משרה של , 1.2.2112החל מתאריך , מוגבלותמפעל המעסיק אדם עם 

 !  חודשים 32בממוצע למשך  33%זכאי לקבל מענק בשיעור של ( ח לחודש"ש 4,231)

 

 9:00שעה , .7797102: מועד אחרון להגשת בקשות

 

 לחץ כאן -למידע נוסף 

 

 .9787102 - עתיד מכללת עם משותףיריד התעסוקה  - מוסמך חשמלאי גיוס 

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

 .בתחום חשמלאי מוסמךחדשים 

 

 !הקמת הדוכן ללא עלות למפעלי התעשייה

 

  21:10עד  21:10שעה , .9787102, יום רביעי:  הירידמועד 

 באר שבע - .21ח "הפלמ וברח, מכללת עתיד באר שבע:  מקום המפגש

 

 לחץ כאן -לפרטים נוספים והרשמה 

 

 .21797102 -יריד התעסוקה לגיוס עולים חדשים ותושבים חוזרים  

 מבצעים יריד תעסוקה משותף לגיוס עולים חדשים ותושבים חוזריםמשרד הקליטה והעליה בשיתוף התאחדות התעשיינים 

 

 !הקמת הדוכן ללא עלות למפעלי התעשייה

 

  26:00עד  20:00שעה , .21797102, יום שלישי:  הירידמועד 

 באר שבע - 6ל "רחוב האצ, אולם הקונכייה:  מקום המפגש

 

 לחץ כאן -לפרטים נוספים והרשמה 

 

_____________________________________________________________________________ 

 דרום -פורום מנהלי איכות ומצוינות 

 .787102. -הזמנה למפגש השישי של פורום מנהלי איכות  

מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים והאיגוד הישראלי לאיכות מזמינים אתכם להצטרף להצלחת פורום מנהלי איכות במפגש 

 פ בין ארגונים"הצגת יכולות מקצועיות לקידום שת בנושאיעסוק שישי מרתק אשר 

 

 10:007עד  10:.2שעות , .787102., שנייום : מועד המפגש

 7באר שבע - .1חטיבת הנגב  ,מרכז לאודר: מקום המפגש

 

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/030817.pdf
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 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה למפגש 

 

 .22797102 -כנס האיכות והמצוינות בדרום ! יוצאים לדרך 

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

 .להזמינכם לכנס האיכות והמצוינות השנתי בדרום

 

 22797102.7, שנייום : מועד המפגש

 ש סמי שמעון"המכללה האקדמית להנדסה ע: מקום המפגש

 

 לחץ כאן - ולהגשת תקצירים להשתתפות במושבי הכנסלהרשמה 
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