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?למי מיועדת ההרצאה

:לרבותלחקיקההרלבנטיבתחום.אלהבגופיםתפקידיםובעלי,יצואנים/יצרנים

הפלסטיקהתעשיית,הטקסטילתעשיית,המתכתתעשיית,רפואיציוד,האלקטרוניקהתעשיות,ולכותצבעים

...ועוד

איכותבתחוםהינההישראליוהיצואןהיצרןעלביותררחבההשפעהלהאשרהאירופיבאיחודהחקיקותאחת

:REACHבשםידועהאשר,הציבורבריאותעלוהגנההסביבה

REACH- Registration , Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

אמנםהזוהחקיקה.האירופיבאיחודכימיקליםשלוהרישויההערכההרישוםאתלהסדירלמטרהלהשמהזוחקיקה

כלעלוישירהמשמעותיתהשפעהלהישאך,האירופיהאיחודממדינותויבואניםיצרניםעלישירבאופןחלה

.לאירופההמייצאותהישראליותהחברות

-החקיקת REACH-לאירופהמוצריםשליצואניםעלגםמשפיעה(Articles)-נוכחותלגביעדכוןSVHC–חומרים

.גבוהסיכוןבעלי

נאמןפוקסהרצוגדיןעורכימשרדעםבשיתוף,התקניםבמכוןוסביבהבריאות,לכימיההמעבדה:המפגשמטרת

-הדרישותליישוםנכונההתנהלותלשםהחיוניתומעשיתכלליתתובנהלמשתתףלהעניקמעוניינים REACHבארגון.

שלהנכונהההתנהלותדרךאתלאתרלהםיאפשראשרומעשימשפטימידעלמשתתפיםנקנההעיוןיוםבמהלך

.האירופאיםהלקוחותומולהאירופיהאיחודרשויותמולהארגון

ברובדתעסוקמההרצאותאחתכל,REACHהתקנהבדרישותשתדוןהרצאותשלסדרהמתוךראשוןמפגשזהו

.הבאותבהרצאותלהשתתפותתנאימהווהאיננהבהוהשתתפותהרגולציהשלאחר

.העבריתבשפהתינתןההרצאה

?איפה ומתי

שותפה במשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן, רות דגן' דר

י"מת, מומחית ברגולציה סביבתית,בכימיה  MS.c,קרן זיסמן

,08.01.2019, שלישינפגשים ביום 
12:00–09:00: השעותבין 

משרדי עורכי דין הרצוג פוקס נאמן  

.תל אביב4רחוב וייצמן 
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בכתב יד ברור  מ "מלא את הפרטים הרלענף סביבה טקסטיל ותשתיות או, במעבדה לכימיה בריאות וסביבהלהרשםניתן 

!יש לוודא הגעת הטופסSDS@sii.org.ilלמיילולשלוח וקריא 

__________________________________: ז.ת___________________________: ומשפחהשם 

_______________________________: נייד' טל___________________________    : ותפקידארגון 

________________________________      :ל"דוא_____________________________    : נייחטלפון 

______________________________ : לקוח'מס_______________________________    : כתובת

_____________________________/ פ .ח/ מ.ע

:אופן התשלום

"הישראליהתקניםמכון"לפקודתהמחאה□

כספים/רכשמנהלי"עחתומהוההרשמההתחייבותלטופסמצורפת:רכשהזמנת□

____/_____:עדבתוקף__________/_________/__________/_________:כרטיס'מס:אשראיכרטיס□

_________________________:הערות______________:ז.ת___________________:הכרטיסבעלשם

:החברהוחותמתחתימה

:ב ו ת      ו ה ר ש מ ה יט ו פ ס     ה ת ח י 

..חובה למלא פרטי אשראי לעירבון, לא יתבצע באשראיוהתשלום במידה 

שאינם   ,ימים 2ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות ,מיום הרישום בפועל ,שאינם ימי מנוחה ,ימים 14יום עיון שיתבצע בתוך/ביטול השתתפות בקורסבגין •

 ,דהיינו ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,יום עיון/יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס-יום עיון/קודם למועד תחילת הקורס ,ימי מנוחה
.מביניהםהנמוך  ,₪ 100מדמי ההשתתפות או 5%בשיעור של

הודעה  טקסטיל ותשתיות , במשרדי סביבה, SDS@sii.org.ilבמייל מועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה  ,יום עיון/לעניין ביטול ההשתתפות בקורס•

.ת הביטול/וחתימת מבקש .ז.מספר ת ,שםמצוייניםועליה  ,בכתב
-יום עיון בפרק זמן של פחות מ/במקרה של ביטול השתתפות בקורס• יתבצע חיוב על מלוא   ,יום עיון או לאחר תחילתו/ימי עבודה טרם פתיחת הקורס 2

.יום עיון/עלות הקורס

מדיניות ביטול הרשמה
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