
 

 

 

 

 

 

  13.2.17 ת הנהלת מרחב דרום מיוםפרוטוקול ישיב

 2017 לשנת 1ישיבה מספר 

 22.1.2017 :הזמנה לישיבה נשלחה ביום

 1.2.2017: תזכורת לישיבה נשלחה ביום

 

או / ו1ההזמנה 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

 הנהלת המרחב

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

 צ"ל תמ"מנכ, אמיר הדס. 

 ל"מנהל תפעול ויחסי עבודה בחברת כי, דבי רייזמן. 

 ל כימדע"מנכ, איתי נח. 

 תשלובת תעשיות מוצרי ניירר קבוצת אמקה "יו, עידו קליין. 

 מנהל הנדסה ופיתוח בחברת דורות, מאור אביטל. 

 ל לומר פרויקטים הנדסיים"מנכ, אביגדור חביב. 

 

 תעשיינים משקיפים

 ח"ל נגב אקולוגיה אגש" מנכ,נתי פז. 

 מנהלת תפעול בחברת , שרית שרצרUET. 

 תשלובת תעשיות מוצרי ניירל קבוצת אמקה "מנכ, אריק קליין. 

 

 עובדי המרחב

 מזכירת המרחב, דנה אופיר 

 מנהל המרחב , אביב חצבני 

 

  

                                                 
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



 

 

 

 

 

  :נושאים על סדר היום שנדונו בישיבה

 

 .י אבי שקד ואביב חצבני"הצגת הנושא ע // שינוי גבולות מרחב דרום 

 אביב חצבני

.  בוצעה ביקורת חיצונית על פעילות המרחבים השונים בהתאחדות התעשיינים2016בשנת  .1

זאת על , במסגרת ביקורת זו ניתנה ההמלצה לבצע חלוקת מרחב מרכז בין המרחבים השונים

 .מנת שמפעלי מרחב מרכז ייהנו באופן זהה לתעשייני המרחבים

 

באר טוביה , אשדוד: מוצע כי מרחב דרום ירחיב פעילותו גם בתחומי הרשויות המקומיות  .2

 .וקריית מלאכי

 

 .400- מפעלים לכ250-הגדלת מספר החברים המשויכים למרחב דרום מכ: המשמעות

 

הן בהצטרפות התעשיינים לפעילות , יצוין כי תפעולית אנו פועלים ברשויות מקומיות אלו .3

 .המרחב והן בביצוע ביקורים במפעלים אלו בפועל

 

 ר המרחב "יו, אבי שקד

ל התאחדות התעשיינים ומבקש להתנות את הגדלת גבולות המרחב "מבהיר כי פנה למנכ .1

 .שכן לא ניתן להעמיס את תוספת הפעילות על מנהל המרחב בלבד, בהגדלת כוח האדם

 

 החלטת ההנהלה

 בתנאי שיתווסף תקן נוסף ,  הנהלת מרחב דרום מאשרת הגדלת גבולות הגזרה של המרחב

 :גם לרשויות המקומיות הבאות, א"של כ

 אשדוד. 1

 באר טוביה. 2

 קריית מלאכי. 3

 

 י אביב חצבני"הצגת הנושא ע // 2017צ מרחב דרום לשנת "תוכנית עבודה של דוברות ויח 

 .תוכנית העבודה מצורפת .1

 

הוחלט על ביצוע תוכנית עבודה מסודרת , 2017כחלק מתוכנית העבודה של המרחב לשנת  .2

זאת על מנת לסייע למרחב להגדיל את השפעתו ברמה האזורית , לדוברות מרחב דרום

 .הדרומית

 

את העוגנים לפיהם חברי ההנהלה והתעשיינים יהוו , בין היתר, תוכנית יחסי הציבור משקפת .3

, "זרקור לתעשייה"תוך השתתפות בכתבות מגזין במסגרת , את פניה של התעשייה הדרומית

 .השתתפות בפאנלים ועוד, כתבות בנושאי תעסוקה



 

 

 

 

 

במסגרת זו נרצה לבצע פגישות יחידניות עם כל חברי ההנהלה על מנת לקדם מעורבות חברי  .4

 ההנהלה גם בפעילות בתקשורתית

 

 החלטת ההנהלה

 זאת בכפוף להבהרה כי פרויקט ,  מאושרת2017תוכנית העבודה של יחסי הציבור לשנת 

 . לא ישמש לפרסום מוצרים ספציפיים של מפעלי התעשייה" זרקור לתעשייה"

 

 י אבי שקד"הצגת הנושא ע // ביטול ועדת הכספים וועדת הביקורת במרחב דרום 

 עלתה הסוגיה האם ישנו צורך בועדת 2016כחלק מהביקורת שבוצעה למרחב הדרום בשנת  .1

 . הכספים וועדת הביקורת המרחביות

 

מר רן , ר המרחב הקודם"יובהר כי הסוגיה עלתה גם בביקורות קודמות בתקופת כהונתו של יו .2

המהלך לא בוצע כנדרש עד , למרות זאת. וגם אז הומלץ על ביטול ועדת הכספים, גרשפלד

 .היום

 

למרחב דרום אין פעילות כספית נפרדת והוא פועל ככל אגף מטה אחר בהתאחדות , כמו כן .3

עד כה לא ניתן מענה ממטה התאחדות התעשיינים באשר לתפקידיה של , בנוסף. התעשיינים

 .ועדת הביקורת המרחבית

 

 החלטת ההנהלה

 ועדת הכספים וועדת הביקורת , בהתאם לביקורת ולהנחיית מטה התאחדות התעשיינים

 .המרחביות יבוטלו ויבוצעו השינויים המתבקשים בתקנון המרחב

 

 י אביב חצבני"הצגת הנושא ע // מועדון מנהלים בכירים בתעשייה הדרומית 

 לחץ כאן - 15.3.2017להזמנה למפגש הראשון שיתקיים ביום  .1

 

 יצא לדרך בחודש מרץ מועדון 2017בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת של המרחב לשנת  .2

 .מנהלים בכירים בתעשייה הדרומית

 

ארוחת בוקר מלאה :  ויכלול 15.3.2017המפגש הראשון יתקיים בחוות שבדרון בתאריך  .3

 והיכרות עם עולם היין הכוללת טעימות BDOי "הרצאה כלכלית ע, ומפנקת של שף המקום

 .ממגוון היינות של יקב יתיר

 

בעניין זה ההנהלה צריכה לקבלת החלטתה האם המפגש פתוח רק לחברי התאחדות  .4

כפלטפורמה להיכרות עם התאחדות התעשיינים וכמנוע ' חיצוניים'התעשיינים או שפתוח גם ל

 . גיוס

 

http://cloud.inforu.co.il/mail/mail1.php?page=preview&campaign=zQDO2EjN&token=test
http://cloud.inforu.co.il/mail/mail1.php?page=preview&campaign=zQDO2EjN&token=test


 

 

 

 

 

מהו , ובמידה וכן', דמי השתתפות סמליים'נדרשת החלטת ההנהלה באשר לגביית , כמו כן .5

יובהר לעניין זה כי קביעת דמי השתתפות אינו נובע ממגבלה תקציבית . גובה דמי ההשתתפות

וכן נסגר תקציב מבוקש ממטה ) BDOי "וכי מימון המפגש ממומן באופן מלא ע, כספית

 (ההתאחדות

 

 החלטת ההנהלה

הנהלת המרחב מחליטה כי המפגש הראשון של המועדון יהיה סגור לחברי התאחדות  .1

 .התעשיינים בלבד

 .ח למשתתף" ש50בגובה של ' דמי השתתפות'הנהלת המרחב מחליטה על  .2

 

 

 י אביב חצבני"הצגת הנושא ע // סטטוס פעילות פורומים מקצועיים מרחביים  

 

 פורום משאבי אנוש מרחב דרום .1

 .מרכז לאודר בבאר שבע - שותף אסטרטגי בתפעול והובלת הפורום .א

 .חצי שנה - תקופת פעילות הפורום .ב

  40 - מספר חברים בפורום .ג

 . מפגשי גיבוש1+  מפגשים מקצועיים 6 - 2017מספר מפגשים צפוי בשנת  .ד

 

 פורום מנהלי איכות ומצוינות .2

 ג והאיגוד הישראלי לאיכות"קמ - שותף אסטרטגי בתפעול והובלת הפורום .א

 .חודשיים - תקופת פעילות הפורום .ב

  45 - מספר חברים בפורום .ג

 . כנס1+  מפגשים מקצועיים 5 - 2017מספר מפגשים צפוי בשנת  .ד

 

 ייצור ואחזקה, פורום מנהלי תפעול .3

 אין - שותף אסטרטגי בתפעול והובלת הפורום .א

 (23.3.2017מפגש ראשון בתאריך ) חדש - תקופת פעילות הפורום .ב

  17 - מספר חברים בפורום .ג

 . מפגשים מקצועיים4 - 2017מספר מפגשים צפוי בשנת  .ד

 

 פורום מנהלי רכש .4

  בנגבBIZ - שותף אסטרטגי בתפעול והובלת הפורום .א

 בהקמה - תקופת פעילות הפורום .ב

  בהקמה - מספר חברים בפורום .ג

 . מפגשים מקצועיים4 - 2017מספר מפגשים צפוי בשנת  .ד

 

 



 

 

 

 

 

 

 מועדון מנהלים בכירים בתעשייה הדרומית .5

 BDO - שותף אסטרטגי בתפעול והובלת הפורום .א

 בהקמה - תקופת פעילות הפורום .ב

  ("קול קורא"על בסיס ) 30 - מספר חברים בפורום .ג

  נופש גיבוש שנתי1 + 5 - 2017מספר מפגשים צפוי בשנת  .ד

 

 החלטת ההנהלה

 אין

 

 

 אביב חצבני : רשם

 

 


