
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 !מועדון מנהלים בכירים בתעשייה הדרומית יוצא לדרך

 61.2.6.82 -הזמנה למפגש השני בנושא ייקור עלויות העובד למעסיק בעידן רגולטורי אגרסיבי  

מועדון מנהלים בכירים בתעשייה מזמינה אתכם לקחת חלק במפגש הראשון של מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים הנהלת 

 .הדרומית

 

 :על הפרק

 ארוחת בוקר עשירה( 1)

 הרצאה כלכלית מבית מנורה מבטחים( 2)

 ר התלהבות"ד -חוויה מעצימה להגברת המודעות בקבלת החלטות ניהוליות בעבודה  -זריקת אנרגיה לחיים ( 3)

 

  ..:86עד  .1:3שעה , 61.2.6.82, יום רביעי: מועד

  באר שבע - 4הנרייטה סולד ' רח, מלון לאונרדו באר שבע:  מקום המפגש

 

 מרחב דרום  -ללא עלות לחברי התאחדות התעשיינים בישראל 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה 

 

_____________________________________________________________________________ 

 רגולציה ודרישות רישיון עסק

 !%6.81-תעלה ב 6.81הארנונה בשנת  

 .2.12%צפויה לעלות בשיעור של  2112הארנונה לשנת  ,בהתאם לנוסחת העדכון האוטומטית

 .העלאה זו נובעת משכלול עליית מדד המחירים לצרכן ועליית מדד השכר ציבורי אשר התפרסמו בחודש מאי האחרון

 

 לחץ כאן -לפרסום משרד הפנים 

 

 ת פרסום תקנו -פטור מהיתר בנייה בהקמת מערכות גז טבעי  

עבודות ומבנים הפטורים )תקנות התכנון והבנייה פורסמו בימים אלו , במסגרת המאמצים של התאחדות התעשיינים

   .2112 -ז "התשע, (תיקון()מהיתר

 

זאת במידה , תקנות אלו קובעות כי מפעלי תעשייה יהיו פטורים מהצורך קבלת היתר בנייה בהסבת מתקניהם לגז טבעי

 . 4646י "וההסבה מבוצעת בהתאם לתקן הישראלי ת

 

 לחץ כאן -לתקנות המלאות 

86.2.6.82 

http://clicks.inforumobilemail.com/test-data-EU6RPRXl.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X523CCC5D3AB62FCD135D1F699546DFBD016B42B46B9A5A8AAEB78AC90D070667E2C801974CA046056E92879589AFC7D9195A8667216F36FE50FED2E04A65A8F5F258388EB3F43B10.htm
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0izlk2v%2fYQNRUiL960C5bBg%3d


 

 ר"מ ...,4העולה על ' שטח שאינו מבונה'פטור מתשלום אגרת כיבוי אש ל 

אגרות )תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה נכנסו לתוקפן  2112בינואר  נזכיר כי, לאור מקרים בהם נתקלו באחרונה

 .2112-ז"התשע, (ותשלומים בעד שירותים

לא יובא לצורך , ר"מ 6,111על העולה לתוספת כי השטח שאינו מבונה במקרקעין ( ב)1קובעות בהתאם לסעיף התקנות 

 .ואינו נדרש במענה של אמצעי כיבויאין בו מטען אש במידה וחישוב האגרה 

 

 לחץ כאן -לתקנות 

 

 ביטול הדרישה הרטרואקטיבית לבניינים קיימים למערכות לשחרור עשן -כיבוי אש ת והקלה בדריש 

וביטול הדרישה , הוחלט על הקלה בדרישות רשויות הכבאות וההצלה, במסגרת המאמצים של התאחדות התעשיינים

: הוחלט על ביטול הדרישות לבניינים קיימים בתחומיבנוסף . הרטרואקטיבית לבניינים קיימים למערכות לשחרור עשן

  . ועמידות אש של שלד הבניין, דרישות לפתחים, הפרדת אש

 

 לחץ כאן -להודעת הנציבות הארצית לכיבוי והצלה 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 סדנאות וקורסים מקצועיים
 

 66.2.6.82 -קורס ניהול למנהלי עבודה ומנהלי ביניים בתעשייה  

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

 .מפגשים 11ומנהלי ביניים בתעשייה בן 

 

 מ"מע+ ח "ש ..3,5: עלות הקורס לחברי מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים

 מ"מע+ ח "ש 6,511: עלות הקורס לאחרים

 

 .81:3עד  ..:84שעות , 66.2.6.82, חמישייום  : פתיחת הקורס

 .עומר - 2הגורן , בהתאחדות התעשייניםמרחב דרום , ש ארנון קשנסקי"חדר הישיבות ע: מקום המפגש

 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה למפגש 

 

 3.2.6.82 -כנס ניהול למצוינות למפעלים וחברות בדרום  

ג ומעוף לעסקים במשרד הכלכלה והתעשייה מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא "קמ, בהתאחדות התעשייניםמרחב דרום 

 .שיפור המצוינות והתחרותיות בקרב מפעלי הדרום

 

 ..:83עד  ..:9שעות , 3.2.6.82, שנייום  : מועד הכנס

 באר שבע, פארק קרסו למדע: הכנסמקום 

 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה למפגש 

_____________________________________________________________________________ 

 מרחב דרום -פורום מנהלי משאבי אנוש 
 

 העסקת אנשים עם מוגבלות -קול קורא  

https://www.102.gov.il/fire%20documents/legislation/firetollsregulations2017.pdf
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/DOC-20170503-WA0012.pdf
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/44PPPHHG.pdf
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/metzuianut.pdf


, וינט ישראל'ג -מכון אלכא למנהיגות וממשל, פורום רווחה וקהילה -אשכול נגב מזרחי , מרחב דרום -התאחדות התעשיינים 

אגף השיקום במשרד העבודה והרווחה ומרכז התמיכה למעסיקים במשרד העבודה והרווחה יוצאים במהלך משותף לקידום 

  .אנשים עם מוגבלות במפעלי התעשייהתעסוקת 

 

מתוך ראייה ו לצרכיהםבאיתור וקליטת עובדים בהתאם מלאים  ליווי ותמיכה מקצועייםהמשתתפים בתוכנית ייהנו מ

  .של המפעלת כלכלי -עסקית 

 

 לחץ כאן -למידע נוסף 

 

 85.2.6.82 -של פורום מנהלי משאבי אנוש  6.82הזמנה למפגש השני לשנת  

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

 במרחב דרום

 

 ..86:3עד  ..:9שעה , 85.2.6.82, יום חמישי:  מועד המפגש

 באר שבע, 32חטיבת הנגב , מרכז לאודר:  מקום המפגש

 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה 

 

_____________________________________________________________________________ 

 מרחב דרום -לי כספים "פורום סמנכ

 69.2.6.82 -מרחב דרום  -כספים לי "להצטרפות לפורום סמנכ" קול קורא" 

מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים מקימים את , לאור האתגרים הרבים עימם מתמודדים מנהלי הכספים במפעלי התעשייה

 .פורום מנהלי כספים בתעשייה הדרומית

 

, שערי חליפין, מיסוי:  וביניהם, הפורום יהווה פלטפורמה מקצועית במגוון נושאים מקצועיים מעולם התוכן של מנהלי הכספים

 .מיסוי מוניציפאלי ועוד, תמריצים וכלי ממשלתיים, ניירות ערך ושוק ההון, מימון

 

 על התחזקות השקל ורכבת ההרים של המטבעות !? או צפוי מראש, מקרי: נושא המפגש הראשון

 .86:3עד  1:45שעות , 69.2.6.82, חמישייום  : מועד המפגש

 .עומר - 2הגורן , מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים, ש ארנון קשנסקי"חדר הישיבות ע: מקום המפגש

 

 לחץ כאן -למידע נוסף והרשמה לפורום ולמפגש 

 

_____________________________________________________________________________ 

 דרום -ייצור ואחזקה , פורום מנהלי תפעול

 68.2.6.82 -של הפורום  6.82הזמנה למפגש השני לשנת  

 

 באר שבע ראש מדור מניעת דליקות בתחנת כבאות והצלה, בהשתתפות מר חיים בר, דרישות כיבוי אש: נושא המפגש

 86:45עד  1:45שעות , 68.2.6.82, רביעייום  : מועד המפגש

 .עומר - 2הגורן , מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים, ש ארנון קשנסקי"חדר הישיבות ע: מקום המפגש

 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה למפגש 

 

_____________________________________________________________________________ 

 דרום -פורום מנהלי איכות ומצוינות 

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/mugbalut.pdf
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/121414114.pdf
http://cloud.inforu.co.il/mail/mail1.php?page=preview&campaign=zADMxYDO&token=test
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/tiful216(1).pdf


 

 SAVE THE DATE -  88.9.6.82 -כנס האיכות והמצוינות בדרום 

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

 .להזמינכם לכנס האיכות והמצוינות השנתי בדרום

 

 .88.9.6.82, שנייום : מועד המפגש

 ש סמי שמעון"עהמכללה האקדמית להנדסה : מקום המפגש

 

 לחץ כאן -להרשמה מוקדמת 

 

_____________________________________________________________________________ 

 רשויות מקומיות ואזורי תעשייה

 6.822.3. -מפגש תעשייני ערד  

תעשיינים בנושא מתכבדים להזמינכם למפגש  ערד ומשרד הקליטה והעלייהעיריית  ,מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים

  .מר ניסן בן חמו, בהובלת ראש העיר ערד, צרכי התעסוקה בדגש על קליטת עולים חדשים

 

 ..82:3עד  .84:3שעה , 3.2.6.82, שנייום  :מועד המפגש

 העיר ערד לשכת ראש: מקום המפגש

 

 לחץ כאן -לסדר היום והרשמה 

_____________________________________________________________________________ 

 פעילות תקשורתית ויחסי ציבור של מרחב דרום
 

 6.82מאי  תיק עיתונות מרחב דרום חודש 

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 

 

 

 

 

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/savetheeichut.pdf
http://clicks.inforumobilemail.com/test-data-KHykholM.htm
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/tikmay.pdf

