
 

 

 

 

 

 

  13.31.31 מיוםת הנהלת מרחב דרום פרוטוקול ישיב

 7131לשנת  4ישיבה מספר 

 3.31.7131 :הזמנה לישיבה נשלחה ביום

 71.31.7131-ו 34.31.7131: ות לישיבה נשלחו בימיםתזכור

 

או /ו 1ההזמנה כללה הבהרה לפיה יש להימנע באופן מוחלט מלדון בדרך כלשהי במידע רגיש מבחינה תחרותית

וזאת בשים לב לכך כי פעולות כאמור עלולות לבוא בגדר הסדר כובל בלתי , לחשוף מידע רגיש מבחינה תחרותית

 .חוקי
 

 :משתתפים

 (44% -אחוז נוכחות חברי הנהלה ) הנהלת המרחב

 ר המרחב"יו -שריונית חסם חברת ל "מנכ, אבינועם שקד 

 מנהל הנדסה ופיתוח בחברת דורות, מאור אביטל 

 לומר פרויקטים הנדסייםחברת ל "מנכ, אביגדור חביב 

 ל חברת נעם אורים"מנכ, רותם רואי 

 טק-ל חברת מטל"מנכ, רן מימון 

 ל חברת פולישק"מנכ, יניר אהרונסון 

 ל חברת ארטייל גג "מנכ, ובינידזה'ואדים צ 

 

 אורחים

 מכון היצוא, סימה אמיר 

 מנהל מרחב צפון בהתאחדות התעשיינים, ליאור אפלבאום 

 

 

 עובדי המרחב

 מזכירת המרחב, דנה אופיר 

  מנהל המרחב, ביב חצבניא 

 

 קבצים מצורפים

 .7102לשנת  4' מצגת ישיבת הנהלת מרחב דרום מס 

 7102מצגת תוכנית העבודה של מרחב דרום לשנת  

 (קישור בגוף הסיכום)סימה אמיר ' י גב"מצגת מכון היצוא כפי שהוצגה ע 

 

                                                 
1

 למתחרה ייוודע אם אשר, יחסית בקלות איתור או לזיהוי ניתן שאינו או פומבי שאינו מידע –" תחרותית מבחינה רגיש מידע" 
 של הצפויה תגובתו ואת והייצור המחיר אסטרטגיית את מראש לצפות מתחרה אותו של יכולתו את יגביר, המידע בעל של עסקי

 הקונקרטיות לנסיבות בהתאם הכל, מתחרה אותו מצד וכמות מחיר ליוזמות המידע בעל



 

 

 

 

 

  :שנדונו בישיבה סדר היום לענושאים 

 אבינעם שקד // סיור והסבר על חברת שריונית חסם – Iנושא  

 . בוצע סיור בחברת שריונית חסם וניתן הסבר על קו הייצור החדש שהותקן באחרונה .א

 .פעילותה של שריונית חסםניתנה סקירה על  .ב

 

 ב חצבניאבי // 7132אישור תוכנית עבודה לשנת  – IIנושא  

 .מצורפתהמצגת 

בהתאם לתוכנית , 7102ספטמבר  –סקירת הוצגה סקירת פעילות מרחב דרום לחודשים ינואר  .ג

 .7102העבודה לשנת 

האזוריות הינה הגברת מספר הפעילויות  7102הודגש שוב כי המטרה העיקרית לשנת  .ד

והמקצועיות וכן הגברת השתתפות בעלי התפקידים בקרב חברי התאחדות התעשיינים 

 .בפעילויות המרחב

תפעול , איכות ומצויינות, משאבי אנוש: פורומים מקצועיים 4לצורך עמידה ביעדים הוקמו  .ה

 .תיבחן הקמת ועדת קשרי תעשייה קהילה, כמו כן. לים"ומועדון מנכ

 

 פיתוח שירותי עוגן מרחביים: 7132עיקרי תוכנית העבודה לשנת  .ו

נשים ) פורומים נוספים 1 תהקמ, הקיימיםהמקצועיים  ק פעילות הפורומיםחיזוהמשך  .0

 .קהילה –וכן הקמת ועדת קשרי תעשייה ( כספים, שיווק ומכירות, בתעשייה

חיזוק הנגשת שירותי התאחדות התעשיינים לחברי +  מרחביים פיתוח שירותי עוגן .7

זאת בהתאם לסקר צרכים שיבוצע בקרב תעשייני , התאחדות התעשיינים במרחב דרום

 .המרחב

 .חיזוק פעילות המרחב בעיתונות הכתובה+  הקמת פעילות מרחב דרום בפייסבוק .3

 

 החלטת הנהלה

 .מאושרת 7132תוכנית העבודה לשנת  .3

מרחב דרום לפיתוח שירותי עוגן  –יבוצע סקר צרכים בקרב חברי התאחדות התעשיינים  .7

 תוצאות הסקר יובאו לדיון בהנהלת מרחב דרום כתנאי לפיתוח השירותים. 7132בשנת 

 7102סוף נובמבר : מועד ביצוע הסקר

 .70.07.7102עד : תוצאות הסקר

 

איתור שותפים וקידום הייצוא , לפיתוח עסקי ותוכניות כלים -פעילות מכון היצוא  – IIIנושא  

 מנהלת היחידה לקשרי תעשייה במכון היצוא, סימה אמיר' גב//  ל"בחו

 

  לחץ כאן – למצגת שהוצגה

 (מפורט במצגת)י מכון הייצוא "הסבסוד והייעוץ הניתן ע, סימה הציגה את עיקרי כלי הסיוע .א

במסגרתו כל חבר התאחדות התעשיינים  0.0.7102מיום י סימה השינוי שחל החל "הוצג ע .ב

 .ללא תשלום דמי חבר למכון היצוא, חבר באופן אוטומטי במכון היצוא

http://www.industry.org.il/files/South/מכון%20הייצוא_שרותים%20לקידום%20הייצוא%20ופיתוח%20עסקי%20בחול%20_אוקטובר%202017.pdf


 

 

 

 

 

 

 החלטת הנהלה

 המצגת תועבר לעיון חברי הנהלת מרחב דרום .3

 יבוצע יום עיון משותף עם מכון היצוא להנגשת השירותים לחברי התאחדות התעשיינים  .7

 .בדרום

 

 אביב חצבני//  צ של מרחב דרום"המשך פעילות תקשורת ויח – VIנושא  

 למרחב חלק רחב בו, התאחדות התעשיינים הקימה בימים האחרונים אתר חדש .א

 לחץ כאן –לעיון באתר המרחב 

 

קבוצות סגורות לשיח במסגרתה פעילות פייסבוק  7102מרחב דרום יפעיל החל משנת  .ב

דף  ולהגברת הממשק עם בעלי התפקידים במפעלי התעשייה ובנוסףלפורומים המקצועיים 

 .עסקי פתוח לקהל הרחב

 

מימון הפעילות הינה במסגרת תקציב מטה התאחדות התעשיינים ולא במסגרת תקציב מרחב 

 .דרום

 

 :בחינת המשך פעילותה של חברת צבי תקשורת .ג

 .חברת צבי תקשורת מספקת שירותי יחסי ציבור בעיתונות הכתובה למרחב, כיום .0

, יחד עם זאת, בשנה האחרונה חל שיפור בפעילותה של צבי תקשורת בהשוואה לעבר .7

 :כיום אינם נותנים מענה מיטבי לצרכי המרחב בשני היבטיםהתוצרים המסופקים 

מרחב דרום כגורם אסטרטגי ומומחה לנושאי  –זיהוי התאחדות התעשיינים  .7.0

 .תעשייה העולים בתקשורת המקומית

קופץ 'דבר שאינו , עיקר החשיפה הינה במסגרת פרסום פעילות המרחב במקומונים .7.7

 .וכי העניין בו בקרב הציבור הרחב נמוך' לעין

 

 םצ בתשלו"האם להמשיך את פעילות היח: ההחלטה הנדרשת .ד

 פעילותה של חברת צבי תקשורתהמשך  .3

 .צ דרומית"מכרז בקרב חברות יחביצוע  .7

 שימוש בשירותי אגף דוברות והסברה בהתאחדות התעשיינים .1

 

  החלטת ההנהלה

 .צ עצמאית"הוחלט כי מרחב דרום ימשיך להפעיל יח .3

 סקירת העיתונות מהחודשים האחרונים תועבר לבחינת הנהלת המרחב .7

 לחץ כאן – 7102אוקטובר  –חודש ספטמבר 

ל צבי תקשורת יגיע יוזמן לישיבת הנהלת המרחב הבאה למתן סקירת "מנכ, צביקה אלוש .1

 .(לפי פרסומים במדיה)כולל מדידת נתוני חשיפה , 7131פעילות בשנת 

 .יוצעו להנהלת מרחב דרום הצעות מחיר נוספות .4

http://www.industry.org.il/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://www.industry.org.il/files/South/%D7%AA%D7%99%D7%A7%20%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D_%20_%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8_%20%D7%90%D7


 

 

 

 

 

 אביב חצבני//  פעילות המועדון העסקי למנהלים במרחב דרום – Vנושא  

 .הוצג שביעות הרצון מפעילות המועדון לאחר שלושת המפגשים הראשונים .א

מחייבת מתן הרצאת אורח לנותן הוסבר כי נקודת החולשה של המועדון הינה גיוס החסויות ה .ב

 . החסות

 

עולה כי הרצאת נותן החסות מקבלת מסקירת הפגש השלישי לעומת שני המפגשים הראשונים 

 .ציוני שביעות רצון נמוכים

  

או , על בסיס חסויות 7102הועלתה השאלה האם על פעילות המועדון להתבסס גם בשנת  .ג

 (. בכפוף לאישור מטה ההתאחדות)לחילופין על בסיס תקציב המרחב 

 

 החלטת הנהלה

 .תקציב התאחדות וללא תקציב חסויותותתבסס על  7132פעילות המועדון תוגבר בשנת העבודה  .3

 

 אביב חצבני//  7131לים "סיכום פעילות נופש מנכ – V Iנושא 

במסגרת . במלון קולוני בחיפה 7102לים לשנת "התקיים נופש מנכ 72-72.01.7102בתאריכים  .א

 .זו התקיים ערב משותף עם הנהלת מרחב צפון בהתאחדות התעשיינים

 . ן/בנות זוגם/ בני + תעשייני הדרום  04בנופש לקחו חלק  .ב

  .7132להמשיך בפעילות זו גם בשנת הועלתה השאלה האם על  .ד

 

 החלטת הנהלה

 7132המשך פעילות בשנת 

 

, ליאור אפלבאום//  תעשייה במרחב דרום –בחינת הקמת ועדת קשרי קהילה   – V IIנושא 

 מנהלת מרחב צפון בהתאחדות התעשיינים

תעשייה שמטרתה העיקרית הינה חיבור מפעלי  –כיום פועלת במרחב צפון ועדת קשרי קהילה  .א

 . מרחב צפון לחברה הצפונית –התעשייה בצפון והתאחדות התעשיינים 

 .שנים וזוכה להצלחה רבה בקרב חברי המרחב 01-ועדת קשרי קהילה תעשייה פועלת כ .ב

השנתי הניתן למפעלי תעשייה צפוניים לרבות הפרס , הוצגה עיקר פעילותה של הועדה .ג

 .המעורבים ותורמים לקהילה והחברה בצפון

 .הועלתה השאלה האם יש מקום להקמת פעילות דומה במרחב דרום .ד

 

 החלטת הנהלה

 .דיון בישיבת ההנהלה הבאההמשך 

  אביב חצבני: רשם


