
 

 

 

 

 

 

  72.4.72 מיוםת הנהלת מרחב דרום פרוטוקול ישיב

 7172לשנת  7ישיבה מספר 

 72.3.7172 :הזמנה לישיבה נשלחה ביום

 72.4.7172: תזכורת לישיבה נשלחה ביום

 

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

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

 .חוקי
 

 :משתתפים

 (96% -אחוז נוכחות חברי הנהלה ) הנהלת המרחב

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

 צ"תמחברת ל "מנכ, אמיר הדס 

 כימדעחברת ל "מנכ, איתי נח 

 מנהל הנדסה ופיתוח בחברת דורות, מאור אביטל 

 לומר פרויקטים הנדסייםחברת ל "מנכ, אביגדור חביב 

 אפלייד ספירחברת מנהלת ב, אליסה קוויאט 

 גת ל חברת דשן"מנכ, קותי סולימני 

 ל חברת נעם אורים"מנכ, רותם רואי 

 (בשם יניר אהרונסון)מנהל תפעול בחברת פולישק , מיכאל ריזניקוב 

 

 תעשיינים משקיפים

 ל חברת המברשת רוחמה"מנכ, יאיר רדל 

 

 משקיפים חיצוניים

 טריגר פורסייט, עידן אורמן 

 

 עובדי המרחב

 מזכירת המרחב, דנה אופיר 

  מנהל המרחב, ביב חצבניא 

 

  

                                                 
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 

 אבי שקד // ר המרחב בנושאי מטה התאחדות התעשיינים"סקירת יו - Iנושא  

 משבר האמוניה .7

מפעלי תעשייה ברחבי הארץ נפגעים כתוצאה  011-בהתאם לניתוח התאחדות התעשיינים כ

 .ממשבר האמוניה באופן ישיר

 

 :פתרונות אפשריים 3כרגע נבחנים 

 .שנים 3הקמת מפעל אמוניה בדרום הארץ תוך  - פתרון לטווח ארוך .א

 . ימים 3מילוי חלקי של מיכל האמוניה בחיפה מדי  -פתרון לטווח הקצר . ב

פתרון זה הינו מסוכן בהשוואה למילוי מלא של המיכל אחת לשבועיים           

 .י האוניה"ע שכן הסיכון המשמעותי הינו בעת פריקת האמוניה במיכל          

לספק את הצרכים הובלה במשאיות למפעלי התעשייה על מנת  -פתרון נוסף לטווח הקצר . ג

 .ללא אספקת אמוניה לצרכי יצוא, כלומר. המקומיים של המשק        

 

 .תעשייהלתומכים בכל פתרון שיבטיח את אספקת האמוניה  :עמדת ההתאחדות

 

 קיצור שבוע העבודה .7

חתמה על הסכם , בראשות שרגא ברוש, נשיאות הארגונים העסקיים, כפי שהוצג גם בתקשורת

 . שעות שבועיות 34-שעות שבועיות ל 33-קיצור שבוע העבודה עם ההסתדרות מ

 

אך לצד , שעות שבועיות בלבד 31הסכם זה הינו על רקע העובדה כי באירופה עובדים , כאמור

 .31%לאירופה עומד על זאת פער הפריון בין ישראל 

 

 הסכם זה מאגד בתוכו תנאים ובשורות נוספות לתעשייה

' דק 04שעה בשבוע או )קיצור שבוע העבודה בשעה אחת בהתאם לבחירת המעסיק  .א

 . סופי שבוע ארוכים 6זאת כתחליף למתן , (ביום

ף חוק זה יחלי, סופי שבוע ארוכים 6הוסכם כי במידה והמדינה תקדם את החוק בעניין  .ב

 .את ההסכם הקיבוצי הנוכחי ולא יבוא כתוספת

או עבודה /משמרות ו 4הוסכם כי כתנאי למימוש ההסכם תינתן גמישות בהעסקה ב .ג

 .במקום אחת לשלושה שבועות כיום, במשמרות לילה אחת לשבועיים

 .הוסכם כי הסכם זה יהיה בתוקף בתנאי ויחול עליו צו הרחבה .ד

 

שכן , תיות על מפעלים אשר מספקים הסעות לעובדיהםהסכם זה בעל השפעות מהו :איתי נח

 . המשמעות הינה כפל עלות

 

 קמפיין החינוך הטכנולוגי מקצועי המשותף עם משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החינוך .3

בימים אלו עלה לאוויר קמפיין תקשורתי בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החינוך 

 .תלמידים ללמוד בחינוך הטכנולוגישמטרתו ליצור מיתוג חיובי ולמשוך 



 

 

 

 

 

 

 אביב חצבני//  7172סיכום פעילות מרחב דרום לרבעון הראשון של שנת  - IIנושא  

 לחץ כאן -למצגת שהוצגה  .0

 

 .4102אושרה בחודש דצמבר ש, הוצגה פעילות המרחב בהתאם לתוכנית העבודה השנתית .4

 . 4102צפי הוצאות לכלל שנת + המצגת כוללת סקירת פעילות כספית של המרחב  .3

 

 .בהשתתפות במועדון מנהלים בכירים' דמי רצינות'הועלה לדיון נושא גביית  .3

 

 מועדון מנהלים בכירים בתעשייה הדרומית - החלטת ההנהלה

 ח במסגרת "ש 01הנהלת מרחב דרום מחליטה על ביטול גביית דמי השתתפות בגובה  .7

 .מפגשי מועדון מנהלים בכירים בתעשייה הדרומית

 .לי פארקי תעשייה למפגשי המועדון"הנהלת מרחב דרום מחליטה לאפשר הזמנת מנכ .7

 .תאפשר השתתפות יועצים חיצוניים במפגשי המועדוןהנהלת מרחב דרום מחליטה כי לא ת .3

 

  גיבוש תכנית לחיזוק התעשייה הישראליתבנושא  7797שולחן עגול בנושא החלטת ממשלה  

 

אשר מרכזת את העבודה מטעם התאחדות התעשיינים ומשרד , י חברת דלוייט"הדיון נוהל ע .0

 .הכלכלה והתעשייה

 

 לחץ כאן -למצגת שהוצגה במפגש עם עיקר הסוגיות  .4

 

 :עיקר הסוגיות שנדונו הינן  .3

 .דרישות ועלויות כיבוי אש אשר מצריכות השקעה שנתית של מאות אלפי שקלים בשנה. א

 .ביקורת המשרד להגנת הסביבה ועמידה בדרישות הרגולציהסוגיות בנושא . ב

 .סמכות הרגולטורים לביצוע ביקורות פתע. ג

 .כפל רגולטורים ורגולציות וסתירה בין רגולציות שונות. ד

 .היעדר שירותים באזורי התעשייה בתמורה לתשלום הארנונה. ה

 .ועוד. ו

 

 . י חברת דלויט"סיכום מפורט יועבר ע .3

 .דרום תעודכן כל העת בהתקדמות התהליךהנהלת מרחב  .5

 

 

 

  אביב חצבני: רשם

 

 

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/hanala2741.pdf
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/regulatziahanala2.pdf

