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תמריצים ממשלתיים לתעשייה
השקעות הון מענקים להשקעות הון

הטבות מס

תמריצי תעסוקה

מו"פ הטבות מיוחדות לתעשיה המסורתית – עכשיו ללא תמלוגים
כלים ניהוליים חדשנות שיווקית  -ניצו"ץ ניהול איכותי עיצוב סיוע ביצוא

שיפור הסביבה העסקית של
התעשייה בישראל וחיזוק
כושר התחרות

הפחתת עלויות
מיסוי מקומי :ארנונה ,היטלים ואגרות
מים וביוב איתור קרקעות ומבנים

הוצאות חשמל ודלקים

בטיחות אש ורישוי עסקים

פתרונות מימון ואשראי
איתור מקורות מימון הלוואות בערבות מדינה הגנות והמרות מט"ח  -חדר עסקאות ביטוח סיכוני סחר חוץ
סיוע מקצועי בהגדלת האובליגו סיוע בהפחתת עלויות אשראי ועמלות בנקאיות פקטורינג
חיבור למשקיעים פיננסיים ואסטרטגיים

הזדמנויות עסקיות בארץ ובעולם
קדימות במשלחות נכנסות ויוצאות שת"פ טכנולוגי עם אירופה  EENמידע על מכרזים בינלאומיים
הזדמנויות עסקיות ייחודיות לענף המתכת והחשמל חשיפה למכרזים הגדולים בישראל
 Networkעם אלפי מפעלים בישראל
הנחה מיוחדת לחברי התאחדות באתר www.Ib2b.co.il

המכללה לניהול בתעשייה
עריכת ימי עיון ,קורסים וסדנאות להעשרה מקצועית
הפקה וסבסוד הכשרות מקצועיות בענפי המתכת והחשמל

מידע כלכלי ועסקי
מצגות כלכליות וסקירות לשימושך העסקי  -גם באנגלית
תחזיות ,אומדנים וסקירות לגבי המגמות הכלכליות בארץ ובעולם ,תוך התמקדות בתעשייה
נתוני בנצ'מרק :סקר שכר ,יחסים פיננסים ,מגמות ענפיות ועוד
סקירות ותחזיות על מחירי חומרי גלם בענפי המתכת והפלסטיקה

עידוד רכש כחול לבן
יעוץ משפטי במכרזים ציבוריים חשיפה לפרויקטי התשתית הגדולים בישראל
סיוע בחקירות היצף וביטחה שימוש ברכש גומלין כמנוף לקידום המכירות והיצוא של מפעלך
הפעלת לובי ע"י מטה כחול לבן לטובת מפעלך
שימוש בלוגו "מיוצר בישראל" ו"התאחדות התעשיינים" לעידוד מפעלך
מאות הזדמנויות עסקיות ממוקדות מהארץ והעולם – למפעלי המתכת
טיפול בתלונות במקרים של אפליה לרעה של התוצרת המקומית

עידוד רכש כחול לבן באמצעות
קמפיינים ציבוריים ,הובלת
שינויים בחוק חובת המכרזים
ותקנותיו ,ו  Networkעם אלפי
עסקים בישראל

דיני עבודה ויחסי עבודה
יעוץ משפטי למפעלים

דיני עבודה
ליווי ביחסי עבודה קיבוציים (הסכמים ,סכסוכים וועדות פריטטיות)
סיוע וייעוץ למפעלים בנושא קבלת היתרי עבודה בשבת ועבודה בשעות נוספות
סיוע וייעוץ בנושא קבלת היתרי פיטורים (נשים בהריון ,טיפולי פוריות ואחרי לידה ,מילואים ועוד)

סיוע ויעוץ בנושא ביטוח לאומי
מילואים

דמי לידה

תאונות עבודה

זיקנה

תשלומים וקצבאות

ניהול מדיניות יחסי-עבודה
בתעשייה וייזום חקיקה בכנסת

חובות מעסיקים וזכויות עובדים

טיפול בהון האנושי
קידום חינוך טכנולוגי בישראל
סיוע ויעוץ בביצוע הכשרות מקצועיות
יעוץ בנושאי בטיחות וגהות במפעל
סיוע בהשמת פורשי מערכת הביטחון
סיוע בהשמת עובדים זרים ועובדים פלשתינאים
סיוע בולת"מ לעובדים חיוניים

התעשייה למען איכות הסביבה
יעוץ והכוונה בהתמודדות עם דרישות הרשויות (המשרד להגנת הסביבה ,רשויות מקומיות,
איגוד ערים לאיכות הסביבה ופיקוד העורף)
יעוץ מקצועי ומשפטי בתחומי איכות הסביבה (מידע בנושא תנאי איכות הסביבה ברישיון
העסק ,מידע מקצועי בנושא ניהול חומרים מסוכנים ,מידע מקצועי בנושא רעלים ,מידע
מקצועי בנושא היתרי הזרמה לים ועוד)
יעוץ בהתמודדות מול סוגיות סביבתיות ותקשורתיות
יעוץ בנושא כלי ניהול ודיווח באיכות הסביבה ותקנים סביבתיים
סיוע ליישום טכנולוגיות סביבה
מידע בנושא פתרונות קיימים בתחומי איכות הסביבה
מידע בנושא פתרונות הפחתה במקור -ע"פ עקרונות היצור הנקי
מידע בנושא רגולציה סביבתית בעולם
יצירת שיתופי פעולה בתוך התעשייה לשימוש בפסולות כחומרי גלם (מיחזור פסולות)

ליווי וקידום חקיקה סביבתית
מקומית ובינלאומית

מכון התקנים ומרחב התקינה
השפעה על התאמת התקן בענף שלך מידע מקיף בתקינה מקומית ובינלאומית
סיוע בקבלת פטור בעמידה בתקן מינוי והשתתפות בועדות מראה
יעוץ מקצועי במערכת תו התקן יעוץ מקצועי במערכות ניהול האיכותISO -
סיוע בהפחתת עלויות במרחב התקינה

ייצוג האינטרסים של
המפעלים במרחב התקינה

סחר חוץ – מביאים את העולם אליך
סיוע בנושאי תובלה סיוע בנושאי מכס סיוע בסחר עם העולם הערבי והרשות הפלשתינאית
פרסום דוחות יבוא ויצוא תקופתיים מידע אודות הסכמי סחר בינלאומיים
מידע אודות חקיקה בינ"ל רגולציה וחקיקה בתחום סחר חוץ
יצירת שת"פ טכנולוגיים עם מפעלים באירופה סיוע בפיתוח עסקי בינלאומי
שילוב במשלחות עסקיות נכנסות ויוצאות
טיפול בחסמי סחר ,טיפול בנושא QIZ

לפירוט על השירותים ולמידע נוסף אנא הכנסו לאתר ההתאחדות www.industry.org.il

השפעה על מדיניות הסחר
של ישראל

הצטרף והשפע על הענף בו הינך פועל
ענפי משנה
פורום יצרני הרק"מ
פורום תעשיות המים
פורום יצרנים לתעשיית הרכב
פורום יצרני לוחות חשמל
פורום יצרני פרופילי אלומיניום
יצרני מזגנים
יצרני מיכלי לחץ

פורום עיבוד שבבי
איגוד היוצקים
איגוד יצרני מערכות סולריות
פורום גרורים ומרכבים
ארגון יצרני המעליות
יצרני דלתות

איגוד יצרני חומרי מחצבה בישראל
ענף חומרי הבניין
איגוד טחנות הקמח
איגוד הריהוט בישראל
ענף הנייר ומוצריו
ענף הנעליים

איגוד יצרני בטון מיובא
איגוד יצרני האבן
חטיבת הבנייה
איגוד יצרני הפלסטיקה והגומי בישראל
ענף הדפוס
ענף התמרוקים
איגוד יצרני הסרטים והמפיקים

פורום מעצבים
פורום רשתות

פורום מצבעות אשפרה ודפוס
פורום טקסטיל בטחוני

פורום תוכנה
פורום ציוד בטחוני
פורום תקשורת

פורום ציוד רפואי
פורום סמי קונדקטור
פורום קבלני משנה

ענף הבשר ומוצריו
ענף היין
ענף החלב ומוצריו
ענף מוצרי ירקות
ענף משקאות קלים ורכזים

ענף הבירה
ענף משקאות חריפים
ענף דברי מאפה
ענף המצות
ענף השמנים

ענף הפרמצבטיקה
ענף הגפ"מ
ענף הגנת הצומח
פורום חברות ההנדסה

ענף הווטרינריה
ענף הגזים התעשייתיים
ענף הביוטכנולוגיה
פורום טכנולוגיות סביבתיות ()Clean-Tech
פורום )Responsibel Care( RC

מועדון המנהלים של התעשייה הקיבוצית

ועדות רוחביות
ועדת עבודה
ועדת סחר חוץ
פורום מנהלי כספים
פורום דור ההמשך
ועדת חינוך

הועדה לקשרי תעשיה עם הקהילה
הועדה למפעלים קטנים ובינוניים
מטה "מיוצר בישראל" (כחול לבן)
פורום מנהלות בתעשיה

ועדת עיצוב וחדשנות
ועדת אנרגיה
הועדה לתכנון ובניה
ועדת צרכנות
ועדת הסברה
ועדת תובלה ולוגיסטיקה
פורום ציוד רפואי

פורום מנהלי אחזקה
פורום מנהלי כ"א ומשא"ש
פורום איכות
פורום תעשיות ביטחוניות
הפורום העסקי למניעת שוחד
פורום מנהלי איכות הסביבה

איגוד תעשיות מתכת ,חשמל
ותשתית

איגוד מוצרי בניה וצריכה

איגוד הטקסטיל

איגוד האלקטרוניקה והתוכנה

איגוד תעשיות המזון

איגוד הכימיה ,הפרמצבטיקה
ואיכות הסביבה

איגוד התעשייה הקיבוצית

החזון

"

התאחדות התעשיינים ,כארגון כלכלי מוביל ומייצג את התעשייה על כל גווניה,
תקדם ותיצור סביבה עסקית התומכת בצמיחת התעשייה ,לקידום המשק והחברה
בישראל ולטובת חבריה התעשיינים

"

איגודים
• איגוד תעשיות אלקטרוניקה ותוכנה • איגוד תעשיות טקסטיל ואופנה • איגוד הכימיה ,הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה
• איגוד תעשיות מוצרי בנייה וצריכה • איגוד תעשיות המזון • איגוד תעשיות מתכת ,חשמל ותשתית • איגוד התעשיה הקיבוצית

אגפים
• כלכלה • כספים ומינהל • סחר חוץ וקשרים בינלאומיים • עבודה ומשאבי אנוש • תקשורת

סניפים
• צפון • מרחב ירושלים • דרום
• לשכת נשיא מנכ"ל
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