
 

 

 

 

 

 

  41.8.41 מיוםת הנהלת מרחב דרום פרוטוקול ישיב

 7141לשנת  3ישיבה מספר 

 41.1.7141 :הזמנה לישיבה נשלחה ביום

 43.8.7141-ו 7.8.7141: ות לישיבה נשלחו בימיםתזכור

 

או /ו 1ההזמנה כללה הבהרה לפיה יש להימנע באופן מוחלט מלדון בדרך כלשהי במידע רגיש מבחינה תחרותית

וזאת בשים לב לכך כי פעולות כאמור עלולות לבוא בגדר הסדר כובל בלתי , לחשוף מידע רגיש מבחינה תחרותית

 .חוקי
 

 :משתתפים

 (41% -אחוז נוכחות חברי הנהלה ) הנהלת המרחב

 ר המרחב"יו -שריונית חסם חברת ל "מנכ, אבינועם שקד 

 צ"תמחברת ל "מנכ, אמיר הדס 

 כימדעחברת ל "מנכ, איתי נח 

 מנהל הנדסה ופיתוח בחברת דורות, מאור אביטל 

 לומר פרויקטים הנדסייםחברת ל "מנכ, אביגדור חביב 

 ספיר אפליידחברת מנהלת ב, אליסה קוויאט 

 ל חברת נעם אורים"מנכ, רותם רואי 

 

 אורחים

 ל התאחדות התעשיינים"מנכ, רובי גינל 

 ל תקשורת בהתאחדות התעשיינים"סמנכ, יואש בן יצחק 

 

 

 עובדי המרחב

 מזכירת המרחב, דנה אופיר 

  מנהל המרחב, ביב חצבניא 

 

  

                                                 
1

 למתחרה ייוודע אם אשר, יחסית בקלות איתור או לזיהוי ניתן שאינו או פומבי שאינו מידע –" תחרותית מבחינה רגיש מידע" 
 של הצפויה תגובתו ואת והייצור המחיר אסטרטגיית את מראש לצפות מתחרה אותו של יכולתו את יגביר, המידע בעל של עסקי

 הקונקרטיות לנסיבות בהתאם הכל, מתחרה אותו מצד וכמות מחיר ליוזמות המידע בעל



 

 

 

 

 

  :שנדונו בישיבה סדר היום לענושאים 

 אבי שקד // בנושאי מטה התאחדות התעשיינים ר המרחב"סקירת יו - Iנושא  

 עבודת הצוות לקידום צמיחת התעשייה .4

צוין כי בישיבתה האחרונה של נשיאות התאחדות התעשיינים בוצע דיון על עבודת הצוות 

 .ל משרד האוצר והתאחדות התעשיינים"לקידום צמיחת התעשייה בהובלת מנכ

 

י "עהנושאים הבאים לדיון הועלו , 42.2.4.72בהתאם לישיבת הנהלת מרחב דרום מתאריך 

 :ר המרחב"יו

 .דרישות כיבוי אש .א

 .דרישות המשרד להגנת הסביבה .ב

 .גובה הוצאות הארנונה השנתיות .ג

 .תכנון ובניה והליך קבלת היתרים .ד

 

ל התאחדות "מנכ, דרום הינו בהשתתפות והובלת רובי גינל אור העובדה כי דיון הנהלת מרחבל

 יתר סקירת עבודת מטה התאחדות התעשיינים תינתן על ידו, התעשיינים

 

 ל ההתאחדות"מנכ, רובי גינל//  סקירת פעילות מטה התאחדות התעשיינים - IIנושא  

 עבודת הצוות לקידום צמיחת התעשייה .4

הצוות לקידום צמיחת התעשייה עובד זה מספר חודשים בשיתוף , י אבי שקד"כפי שצוין ע

 .פעולה בינמשרדי בממשלה

 

ל משרד הכלכלה "מנכ -שי רינסקי , ל משרד האוצר"מנכ -ד "שי באב, חברים בצוות, בין היתר

 .ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייהר רשות "יו -' נחום איצקוביץ, והתעשייה

 

י חברת "בודה מעמיקה בתחום הרגולציה והבירוקרטיה עבוצעה עבמסגרת עבודת הצוות 

אשר איתרה כי קיימים , דלוייט בהובלת התאחדות התעשיינים ומשרד הכלכלה והתעשייה

 .י אבי שקד"חסמים מהותיים בנושאים שצוינו ע

 

 

 בתחומי התעסוקה פתרונות ביניים .7

א המקצועי במפעלי התעשייה פעלה התאחדות התעשיינים לשחרור מכסות של "לאור מצוקת כ

 (.םי המפעלי"רוב ההקצאה כבר נוצלה ע)עובדים פלסטינאים  ..4,4

 

תחת , עובדים זרים ..4,4בימים אלו פועלת התאחדות התעשיינים לשחרור מכסה של 

  אולם בהקלות משמעותית', עובדים מומחים'

 .כנהוג היום" שכר מומחה"תשלום השכר הממוצע המשק ולא  .א

 .הקלה בבירוקרטיה בקבלת היתרי עבודה .ב

 



 

 

 

 

 

 

 בתעשייהפעילות התאחדות התעשיינים בתחום מיתוג העובד  .3

. התאחדות התעשיינים מצויה בימים אלו לקראת קמפיין תקשורתי למיתוג העובד בתעשייה

עתידה להתבצע כתבה בכלכליסט בראיון מנהלים אשר צמחו מפסי הייצור , במסגרת זו

 .במפעלים

 

 הוסכם

 חברת כימדע  -איתי נח ( 4: )מטעם הנהלת מרחב דרום יקחו חלק

  חברת דורות מגופים -מאור אביטל ( 7)                                                      

 

 

  ל התאחדות התעשיינים"מנכ, שיח פתוח עם רובי גינל - IIIנושא  

 

 אפלייד ספיר , אליסה קוויאט//  חסמים בהעסקת עובדים פלסטינאים .4

פלסטינאים לאור סירוב מבירורים ראשונים שבוצעו עלה כי ישנו חסם מהותי בהעסקת עובדים 

 .חברות הביטוח לביצוע ביטוח עובדים אלו בפנסיות

 

 משימה לביצוע

 י אגף עבודה ומשאבי אנוש בהתאחדות התעשיינים "בחינת הנושא ע

 

 

 כימדע , איתי נח//  מצב התעשייה המסורתית בישראל .7

, כיום התעשייה המסורתית בישראל מצוי בשפל וחלקה של התעשייה בכלכלה הישראלית יורד

אשר מעדיפה את , זאת לאור העובדה כי התעשייה אינה נמצאת בסדר העדיפות של הממשלה

זאת בשעה שהתעשייה המסורתית יוצאת מישראל ומקימה אתרי ייצור , טק-האקזיטים בהיי

 .ל"בחו

 

קיבלה חברת כימדע , כך לדוגמא. התעשייה אינה יכולה להתמודד עם העומס הרגולטורי

 .  ברגעים אלו דרישה לניקוי הקרקע מהמשרד להגנת הסביבה בעלות של מאות אלפי שקלים

 

 משימה לביצוע

  הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה, י איגוד הכימיה"סיוע  עבחינת 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 רותם רואי//  התמודדות עם רשות ההשקעות .3

מתמודדים מפעלי תעשייה רבים עם , לאור התחזקות השקל וירידת מחירי חומרי הגלם בעולם

במסגרת תוכנית ההשקעות המאושרת מול רשות " מפעל בר תחרות"אי עמידה בתנאי 

תנאי , תנאי הגדלת הפריון, תנאי היצוא)יובהר כי ביתר התנאים עומד המפעל . ההשקעות

 (.העסקת העובדים

 

זאת ללא , הבעיה הינה כי רשות ההשקעות מודדת את הגידול במחזור השקלי של המפעל

מפעלים אשר הגדילו את היקף , באופן זה. התייחסות לשינויים המאקרו כלכליים המבוצעים

 .נדרשים להחזיר את סכומי המענקים ובחילוט הערבויות( או בטון/ביחידות מוצר ו)המכירות 

 

מצויים לקראת סיכום כי , ר רשות ההשקעות"יו', במסגרת דיונים עם נחום איצקוביץ - רובי גינל

 .תינתן האפשרות לבחינת גידול במחזור הדולרי של החברה

 

מהבעיה עימה מתמודדים  %.0התייחסות למחזור הדולרי תפתור רק  - רותם רואי

 .או הגידול הכמותי במכירות/מבקש לבחון יצירת מנגנון לבחינת הגידול הריאלי ו. התעשיינים

 

 משימה לביצוע

 לית רגולציה וקשרי ממשל בהתאחדות "סמנכ, הנושא באמצעות רעות קינןבחינת 

  התעשיינים 

 

 

 אבי שקד//  ועדות הערר ברשות ההשקעות .1

אחת הבעיות מול רשות ההשקעות הינה במקרים בהם הרשות מעוניינת בהחזרת סכומי 

 .המענק ובחילוט הערבויות

 

 :הבעיה הינה במבנה ועדת הערר, במקרים אלו

 .י המפעל המערר או מי מטעמו"היעדר ייצוג בועדה ע( א)

ונציגי רשות ההשקעות אשר מהווים צד לעניין וקיבלו ' ועדת הערר מורכבת מנחום איצקוביץ( ב)

 .את ההחלטה להחזר המענקים 

 

 משימה לביצוע

 לית רגולציה וקשרי ממשל בהתאחדות "סמנכ, הנושא באמצעות רעות קינןבחינת 

  התעשיינים 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 רותם רואי//  התמודדות במכרזים ממשלתיים .4

לתוצרת  71%במסגרת העדפת תוצרת הארץ בחוק חובת המכרזים ניתנת העדפה של , כידוע

 .למפעלים הפועלים בעוטף עזה %.4לבן והעדפה של -כחול

 

 .ניכר כי לא בכל המכרזים הממשלתיים ישנה הקפדה על העדפה זו, זאתלמרות 

 

במקרים בהם עולה חשש כי ישנו מכרז בו לא ניתנה העדפה לתוצרת הארץ ניתן לפנות  - רובי

במקרה . לבן הפועל בשיתוף התאחדות התעשיינים ומשרד הכלכלה והתעשייה-למטה כחול

 (מדי המשטרה: דוגמא)ן לפנות לביטול המכרז נית, ואכן נמצא כי לא ניתנה העדפה כנדרש

 

 משימה לביצוע

 לבן בהתאחדות התעשיינים  -מנהלת מטה כחול, טל פרי-ד מי"י עו"סיוע ע

  ( פרטים הועברו לרותם)

 

 

 אביגדור חביב//  סתירה בין דרישות כיבוי אש לבין התקן במכון התקנים .1

לחוק ולתקנות מכון התקנים בהיבט התקנת הרשות הארצית לכיבוי והצלה פועלת בניגוד , כיום

 .מערכות כיבוי אש בלוחות חשמל

 

 .איתן מנדל מאיגוד המתכת מודע ומעורב בסוגיה

 

חברת לומר פרויקטים הנדסיים מעתיקה את פעילותה לנאות חובב ועתידה לבנות , בנוסף

ודרישות זאת על מנת להימנע מהצורך בעמידה בביקורות , ר בלבד"מ .08מבנה בגודל של 

 .כיבוי אש

 

 .הנושא ייבדק ויטופל - רובי

 

 משימה לביצוע

  קבלת כלל המידע מאיגוד המתכת ובחינת טיפול בנושא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 אמיר הדס//  היעדר מענקים למפעלים הפועלים בתחום המחזור .1

ח "מיליון ש .7עוסקת בתחום מחזור הצמיגים וביצעה באחרונה השקעות של . צ.מ.חברת ת

 .בהרחבת המפעל

 

לא עומדים בפני החברה שום מענקים וכלי סיוע ממשלתיים לתמרוץ השקעות בתחום , כיום

 .זאת למעט קרן הניקיון, המחזור

 

מקרה אביב , כך לדוגמא. האפשרות לקבלת סיוע מקרן הניקיון כמעט ובלתי אפשרית, כידוע

 .תעשיות מחזור

 

 .הנושא ייבדק - רובי

 

 משימה לביצוע

מנהלי איגוד הכימיה הפרמצבטיקה ואיכות , ניר קנטור -בדיקת נושא התמריצים לנושא 

   ל התאחדות התעשיינים"מנכ, הסביבה יחד עם רובי גינל

 

 

 אליסה קוויאט//  לתעשייה' חבר'יצירת כרטיס  .8

לקראת ראש השנה ופסח מבצעת התאחדות התעשיינים משא ומתן מול רשתות השיווק , כידוע

 .על הנחה ברכישת תווי שי לחג

 

זאת בעוד שבעבר הייתה , בלבד 2%ההנחה הניתנת לחברי התאחדות התעשיינים כיום הינה 

 .72%ההנחה בגובה של 

 

, מנהל מרחב צפון בהתאחדות התעשיינים, משיחה שעלתה בין אליסה לבין ליאור אפלבאום

עלה כי המרחב הצפוני מבצע את המשא ומתן בעבור כלל חברי ההתאחדות וכי לאור שינוי 

 . חקיקתי גובה ההנחה פחת

 

ות ליצירת כרטיס חבר למפעלי התעשייה בהנחות במסגרת שיחת הטלפון עלתה האפשר

י מטה התאחדות "י ליאור אפלבאום כי נושא זה צריך להתבצע ע"אולם צוין ע, גבוהות יותר

 .התעשיינים

 

אולם הנושא נפל לאור העלויות , עלה בעבר הרעיון לביצוע כרטיס חבר לעובדי התעשייה - רובי

 .הכרוכות בהוצאת המהלך אל הפועלהגבוהות 

 

-י המפעל ב"ח היה נרכש ע"ש ..7השינוי החקיקתי שבוצע הינו כי בעבר תו בשווי של  - באבי

 .0-י העובד ברשתות המזון שווי התו היה פוחת ל"אולם בעת ביצוע הרכישה ע, ח בלבד"ש 80

 בעת ביצוע רכישה באמצעות התו ברשתות המזון ההנחה האפקטיבית לה , כלומר. ח בלבד"ש

 



 

 

 

 

ח לבין העלות "ש .0הפער בין שווי התו בגובה של )ח בלבד "ש 2עמדה על  זכה המעסיק

 (ח"ש 80למעסיק בגובה של 

 

 ..7ח יהיה "ש ..7לפני מספר שנים עברה תקנה הקובעת כי ערכו של תו הנושא את השווי 

תוך , בלבד 2%י רשתות המזון פחתה ל"ההנחה הניתנת ע, לאור זאת. ח גם ברשתות המזון"ש

 .ח"ש 2רת על ההנחה השקלית למעסיק בגובה של שהיא שומ

 

 אביב חצבני//  7141סיכום פעילות מרחב דרום לחציון הראשון של שנת  - VIנושא  

 לחץ כאן -למצגת שהוצגה  .4

 .4.70שאושרה בחודש דצמבר , העבודה השנתיתהוצגה פעילות המרחב בהתאם לתוכנית  .7

 

 טון בכבישי הנגב המערב 47המודל הסופי להגבלת תנועת המשאיות מעל  .3

תוך , הוצג המודל הסופי והמצומצם להגבלת תנועת המשאיות בכבישי הנגב המערבי .א

ניתוח ההשפעות על התעשייה וההסכם על מתן היתרי נסיעה חריגים בהתאם לנוהל 

 ".לתמרוריםפטור מציות "

 

לאחר מבצע צוק , 404הועלה הסוגיה לפיה התקציב אשר הועמד לצורך הרחבת כביש  .ב

 .נלקח להרחבת כבישים בשטחי יהודה ושומרון, איתן

 

 מציע לבצע תקשורת בנושא, ל התקשורת בהתאחדות התעשיינים"סמנכ, יואש בן יצק .ג

 

  החלטת ההנהלה

  737הנהלת מרחב דרום מבקשת  לבצע בדיקה באשר להקפאת הרחבת כביש  .4

 .והמועד הצפוי להרחבתו

 

 .737בחינת ביצוע תקשורת ארצית בנושא אי הרחבת כביש  .7

 

 הגברת הפעילות התקשורתית של מרחב דרום .1

נקבעו יעדים להגברת המעורבות , מתוכנית העבודה השנתית של המרחב צוין כי כחלק .א

התקשורתית של המרחב בנושאים הרלוונטיים לליבת פעילות התעשייה והכלכלה 

 .הדרומית

 

פועל המרחב לביצוע סדרת טורי דעה בנושאים מקצועיים שונים , כחלק מכך .ב

 (רשימה מפורטת במצגת)הרלוונטיים לתעשייה 

 

  החלטת ההנהלה

 .איתי נח ואליסה קוויאט, רותם רואי, אבי שקד: בפרויקט ייקחו חלק בשלב הראשון .4

  אביב חצבני: רשם

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/hanalll.pdf

