תעשיינים נכבדים ,לידיעתכם רשימה מרוכזת של אירועים והכשרות צפוניות מתוכננות
לחודשים ספטמבר -אוקטובר -נובמבר העשויים לעניין אתכם במרחב צפון (מוזמנים
להירשם וגם להעבירם למנהלים/ות הרלבנטיים בתחומים אלו במפעלכם):
•

מפגש עדכון -פריסת רשת הגז הטבעי בצפון -פריסת רשת הגז הטבעי כתחליף משמעותי
לאנרגיה וחיסכון משמעותי בתקציב האנרגיה שלכם ,מתקדמת בצפון .בין אם אתם בתהליך של
הסבת מערכות לגז טבעי או מחכים לרשת שתגיע לקרבת מפעלכם או שוקלים מהלך זה ,שווה
לכם לבוא ולהתעדכן במפגש צפוני עם חברות החלוקה .המפגש יתקיים בחיפה .יש להרשם
מראש כדי להבטיח השתתפותכם  .2.9.19לפרטים נוספים ולהרשמה

•

סדנה ייחודית בצפון -אתגרים בהתפתחות אישית של המנכ"ל -סדנה ייחודית בת  4מפגשים
להעמקה באתגרי הניהול בסביבה המשתנה (מתאים למנכ"לים ולמנהלים בכירים) .3.9.19
לפרטים נוספים ולהרשמה

•

בית ספר לפנסיה למנהלי כספים ,חשבי שכר בכירים ומנהלי משאבי אנוש בצפון בשיתוף
מנורה מבטחים -התאחדות התעשיינים  -מרחב צפון ומנורה מבטחים פנסיה וגמל משתפים
פעולה לטובת חברי ההתאחדות ומציעים קורס פנסיוני מקיף לתעשיינים העוסקים בתחום
הפנסיוני במסגרת עבודתם .הקורס מיועד למנהלי כספים ,חשבי שכר בכירים ומנהלי משאבי
אנוש ,העוסקים בתחום הפנסיוני במסגרת עבודתם .4.9.19לפרטים נוספים ולהרשמה

•

קורס אקסל ו BI-מתקדם למנהלים בתעשייה– בעקבות הצלחת המחזור הראשון ובקשת
תעשיינים בצפון נפתח מחזור נוסף 4 .מפגשים .4.9.19 .לפרטים נוספים ולהרשמה

•

האקתון הזדמנויות עסקיות לתעשייה בצפון בנושא סימביוזה תעשייתית -סימביוזה
תעשייתית משמעותה יצירת רשת קשרים בין ארגונים ועסקים שונים ומגוונים במטרה לזהות
פוטנציאל וליישם שיתופי משאבים ,ובכך ליצור רווחים כלכליים ,סביבתיים וחברתיים  .הפרויקט
מהווה מנוע צמיחה ,התייעלות ,חסכון במשאבים וחדשנות לכל התעשייה .התכנית הצפונית
לסימביוזה תעשייתית מציעה תמיכה ,ללא עלות לעסקים ,במטרה לחזק את הרווחיות והקיימות
של התעשייה בצפון  .9.9.19לפרטים נוספים ולהרשמה

•

הטמעת תרבות של בטיחות בארגונים תעשייתיים -הבטיחות נושא חשוב ומציל חיים! אתגרי
שוק העבודה כיום משפיעים על רמת הבטיחות בענף התעשייה .אתגרים שונים כמו ציפיות
הלקוחות לפתרון ומענה מיידי ומהיר ותחרות מאלצים לייעל את תהליך הייצור והעובדים נדרשים
לבצע מספר פעולות במקביל .המפגש יעסוק בצורך הארגוני בהטמעה נכונה של נושא הבטיחות
כחלק מהתרבות הארגונית והצגת כלים בדרך ליצירת מחויבות אישית בנושא זה.10.9.19 .
לפרטים נוספים ולהרשמה

•

כנס בנושא התמודדות מפעלי תעשייה עם הפרות משמעת בעבודה ,והגבול בין פיקוח
ופרטיות -המשאב החשוב והרגיש ביותר של כל עסק הוא ההון האנושי .מנכ"לים ,סמנ"כלים,
מנהלי מחלקות ומנהלי משאבי האנוש במפעלי התעשייה נאלצים להתמודד מעת לעת עם
הפרות משמעת והתנהגות מרדנית בעבודה .מהם הגבולות והכלים המשפטיים להתמודדות עם
הפרות משמעת והתנהגות מרדנית ?  .23.9.19לפרטים נוספים ולהרשמה

•

קורס צפוני -קריאה ,ניתוח וזיהוי אורות אדומים בדוחות כספיים -הקורס החשוב ביותר בעולם
החשבונאות והפיננסים ובכלל .מיועד למנהלים ,דירקטורים ,מנכ"לים ,סמנכ"ל ורו"ח בחברות
ומפעלי התעשייה בתקופה בה השינויים התכופים בשוק מתגברים וקשה לצפות פני עתיד.
דירקטורים ונושאי משרה זקוקים להבנה מעמיקה של היבטים חשבונאיים ופיננסיים של הגופים
בהם הם משמשים דירקטורים או נושאי משרה ובמיוחד יכולות בקריאה ,ניתוח וזיהוי אורות
אדומים בדוחות הכספיים של חברות ומפעלי תעשייה .פתיחה  .30.10.19לפרטים נוספים
ולהרשמה

•

מפגש פורום שיווק למנהלים בתעשייה בצפון -המותג כמנוף צמיחה גלובלי בעולם התעשייה.
איך מייצרים צמיחה עסקית באמצעות ניהול מותג גלובלי?  .4.11.19פרטים נוספים יועברו
בהמשך

•

קורס להכשרת "מגשרים" בחברות ומפעלי תעשייה בצפון -מנהלים ואנשי מפתח בחברות
ובמפעלי תעשייה נתקלים פעמים רבות בקונפליקטים מחלוקות וסכסוכים .קורס גישור מקנה
כלים ומיומנות הדרושים למקבלי ההחלטות ולמנהלים בתעשייה ,בתקשורת בינאישית ובדרך
לניהול מוצלח יותר של קונפליקטים ,מחלוקות וסכסוכים .פתיחה  11.11.19פרטים נוספים
יועברו בהמשך

•

מפגש השתלמות סייבר בחיפה .13.11.19 -פרטים נוספים יועברו בהמשך

•

מיזם איכות ומצויינות בתעשייה בצפון -עוד לא נרשמתם לתכנית "מצוינות בתעשייה בצפון
 ? " 2019-2020זה הזמן להצטרף לתכנית ולפעול לשיפור איכות ומצוינות בחברתכם למימוש
הפוטנציאל העסקי והאיכותי של חברתכם .לפרטים נוספים והצטרפות לחצו כאן התכנית
מיועדת לכלל חברות והארגונים מהצפון אשר מעסיקים לפחות  5עובדים .לשאלות ניתן לפנות
אל מתן אברמוביץ ,התאחדות התעשיינים במייל matana@industry.org.il
נשמח לראותכם בפעילויות אלו שהם לטובתכם ולסייע לכם -התעשייה בצפון.

בברכה,
ליאור אפלבאום ,מנהל

