כ' אלול ,תשע"ד
 51ספטמבר4152 ,
שלום רב,
ערב ראש השנה תשע"ה ,התעשייה הישראלית כולה מוצאת את עצמה עומדת בפני אתגרים
משמעותיים  -אי הודאות בשווקים המקומיים והבינלאומיים ,איומי החרם הבינלאומי ונטלי
הרגולציה ההולכים ומכבידים.
לא מוגזם לומר שכל אתגר או קושי שהתעשייה נתקלת בו הרי שעוצמתו עבור המפעלים
הקטנים והבינוניים גדולה במיוחד.
אנו ,באגף למפעלים קטנים ובינוניים בהתאחדות ,מסכמים שנה עמוסה בפעילות.
במהלכה ,ולאחר מיפוי שביצענו ,פעלנו בנחישות ועל דעת נשיא ומנכ"ל ההתאחדות,
לטפל באתגרים ובחסמים העיקריים שאיתרנו .בין היתר ,עסקנו בנושאים הללו :
 גיבשנו את תוכנית "תחרות מבית" ,תוכנית הדגל של האגף ,שמטרתה חיזוק המפעלים
הקטנים והבינוניים לשם הגדלת התחרות בשוק המקומי .התוכנית הוצגה בפני משרד
הכלכלה ושולבה בעמדת התאחדות התעשיינים לתקציב ;4151
 יוזמתנו להקמת קרן השקעות במפעלים קטנים ובינוניים ,בהשתתפות הממשלה –
אומצה ע"י משרדי האוצר והכלכלה ומכרז לבחירת מנהל קרן צפוי להתפרסם בקרוב;
 פנינו למשרד האוצר בבקשה להכפיל את קרן ההלוואות בערבות מדינה ,בקשה
שלשמחתנו התקבלה;
 גיבשנו הצעה לתמרוץ מפעלים קטנים ובינוניים בחוק לעידוד השקעות – הצעה
ששולבה בעמדת ההתאחדות לוועדה הממשלתית העוסקת ברפורמה בחוק;
 יזמנו מסלול מקוצר למפעלים קטנים ובינוניים מהתעשייה המסורתית הפונים למדען
ראשי – רעיון שאומץ ויושם כבר בשטח;
 ערכנו מאגרי מידע בנושאי מימון בארץ ובחו"ל ,לשימוש המפעלים הקטנים והבינוניים;
 הפעלנו מודל ייחודי של  ,CHECK UPבו מפעל קטן ובינוני יכול לקבל שרות חינם בו הוא
עובר מבדק קצר ומקבל משוב לשם שיפור והתייעלות ,בתחומים :פיננסי ,חדשנות ,ביטוח
אשראי ,עבודה;



המשכנו לפעול במגוון אפיקים לייצור קרנות הלוואה לטווח ארוך למטרות חידוש ציוד
ושדרוג טכנולוגי במפעלים קטנים ובינוניים ,ואנו מאמינים שבמהלך השנה הקרובה נשיג
פריצת דרך גם בתחום זה.

במישור הייעוץ הפרטני ,הענקנו שירות ומענה מקצועי במהלך השנה ללמעלה מ 211-פניות
של מפעלים קטנים ובינוניים במגוון תחומים – איתור מקורות מימון ,מיצוי כלי סיוע
ממשלתיים ואבחון ופיתוח עסקי.
במהלך השנה ,האגף גם קיבל את האחריות להפעלת פורום דור ההמשך – פורום
התעשיינים הצעירים בהתאחדות.
אנו קוראים לכם להירתם ולקחת חלק משמעותי בפעילות לטיפוח וקידום מגזר המפעלים
הקטנים והבינוניים בישראל.
צוות האגף למפעלים קטנים ובינוניים ואנחנו ,עומדים לרשותכם לכל צורך ושאלה ,טל':
 ,10-7089915דוא"ל. sms@industry.org.il :

בברכת שנה טובה ומבורכת,

אורן הרמבם
מנהל האגף

ליאור לוי
יו"ר האגף

