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רקע ומטרות

אחת החקיקות באיחוד האירופי אשר לה השפעה רחבה ביותר על היצרן והיצואן הישראלי הינה בתחום איכות
הסביבה והגנה על בריאות הציבור ,אשר ידועה בשם :REACH
REACH- Registration , Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
חקיקה זו שמה לה למטרה להסדיר את הרישום ההערכה והרישוי של כימיקלים באיחוד האירופי .החקיקה הזו אמנם
חלה באופן ישיר על יצרנים ויבואנים ממדינות האיחוד האירופי ,אך יש לה השפעה משמעותית וישירה על כל
החברות הישראליות המייצאות לאירופה.
חקיקת ה - REACH-משפיעה גם על יצואנים של מוצרים לאירופה ( -)Articlesעדכון לגבי נוכחות – SVHCחומרים
בעלי סיכון גבוה.
מטרת המפגש :המעבדה לכימיה ,בריאות וסביבה במכון התקנים ,בשיתוף עם משרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן
מעוניינים להעניק למשתתף תובנה כללית ומעשית החיונית לשם התנהלות נכונה ליישום דרישות ה - REACHבארגון .
במהלך יום העיון נקנה למשתתפים מידע משפטי ומעשי אשר יאפשר להם לאתר את דרך ההתנהלות הנכונה של
הארגון מול רשויות האיחוד האירופי ומול הלקוחות האירופאים.
זהו מפגש ראשון מתוך סדרה של הרצאות שתדון בדרישות התקנה  ,REACHכל אחת מההרצאות תעסוק ברובד
אחר של הרגולציה והשתתפות בה איננה מהווה תנאי להשתתפות בהרצאות הבאות.
ההרצאה תינתן בשפה העברית.

למי מיועדת ההרצאה?
יצרנים/יצואנים ,ובעלי תפקידים בגופים אלה .בתחום הרלבנטי לחקיקה לרבות:
צבעים ולכות ,תעשיות האלקטרוניקה ,ציוד רפואי ,תעשיית המתכת  ,תעשיית הטקסטיל ,תעשיית הפלסטיקה
ועוד. ..

מרצים ביום העיון
דר' רות דגן ,שותפה במשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן
קרן זיסמן MS.c ,בכימיה ,מומחית ברגולציה סביבתית ,מת"י

איפה ומתי?
נפגשים ביום ראשון ,25.11.2018 ,
בין השעות11:00 – 08:30 :
בחדר תקינה  1של מכון התקנים הישראלי,
רחוב חיים לבנון  ,42תל אביב.

עלות הרצאה למשתתף ₪200 :לא כולל מע"מ

עלות הרצאה לזוג  ₪ 350 :לא כולל מע"מ
עלות הרצאה למשתתף מטעם התאחדות התעשיינים ₪ 160 :לא כולל מע"מ.
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טופס

התחייבות

והרשמה:

ניתן להרשם במעבדה לכימיה בריאות וסביבה ,ענף סביבה טקסטיל ותשתיות או למלא את הפרטים הר"מ בכתב יד ברור
וקריא ולשלוח למייל SDS@sii.org.il

יש לוודא הגעת הטופס!

שם ומשפחה___________________________ :

ת.ז__________________________________ :

ארגון ותפקיד___________________________ :

טל' נייד_______________________________ :

טלפון נייח_____________________________ :

דוא"ל________________________________ :

כתובת_______________________________ :

מס' לקוח______________________________ :

ע.מ /ח.פ _____________________________ /
אופן התשלום:
במידה והתשלום לא יתבצע באשראי ,חובה למלא פרטי אשראי לעירבון..
□ המחאה לפקודת "מכון התקנים הישראלי"
□ הזמנת רכש :מצורפת לטופס התחייבות וההרשמה חתומה ע"י מנהל רכש  /כספים
□ כרטיס אשראי  :מס' כרטיס__________/_________/__________/_________ :

בתוקף עד____/_____ :

שם בעל הכרטיס ___________________ :ת.ז ______________ :הערות_________________________ :
חתימה וחותמת החברה:

מדיניות ביטול הרשמה
•
•
•

בגין ביטול השתתפות בקורס /יום עיון שיתבצע בתוך  14ימים ,שאינם ימי מנוחה ,מיום הרישום בפועל  ,ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות  2ימים ,שאינם
ימי מנוחה ,קודם למועד תחילת הקורס/יום עיון  -יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס/יום עיון ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,דהיינו ,
בשיעור של  5%מדמי ההשתתפות או , ₪ 100הנמוך מביניהם.
לעניין ביטול ההשתתפות בקורס/יום עיון  ,מועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במייל  ,SDS@sii.org.ilבמשרדי סביבה ,טקסטיל ותשתיות הודעה
בכתב ,ועליה מצויינים שם ,מספר ת.ז .וחתימת מבקש/ת הביטול.
במקרה של ביטול השתתפות בקורס /יום עיון בפרק זמן של פחות מ - 2ימי עבודה טרם פתיחת הקורס /יום עיון או לאחר תחילתו  ,יתבצע חיוב על מלוא
עלות הקורס /יום עיון.

