
התאחדות התעשיינים
עושים למענך



דבר נשיא התאחדות התעשיינים בישראל

חברות וחברים יקרים, 
 

 ,1921 בשנת  הקמתה  יום  עם  דגלה  על  חרתה  התעשיינים  התאחדות 
שלימים  במקום  והתעשיינים,  התעשייה  קידום  למען  בהתמדה  לפעול 

יהפוך למדינת ישראל. 

קרוב ל-100 שנים כבר עברו מאז אותה שנה מכוננת, וכיום ההתאחדות 
הנה הגוף היציג המוביל והחזק ביותר במשק - והבית של כולנו. 

כוחה של ההתאחדות, כגוף חזק אחד המאחד את החברות התעשייתיות 
במשק, מאפשר לנו להשפיע באופן ישיר על סדר היום הכלכלי והחברתי 
בישראל, לשפר את סביבת העסקים שלנו ולתרום לצמיחת המשק ושיפור 

רמת החיים של אזרחי המדינה. 

בחוברת שהכנו למענכם, תוכלו לגלות כיצד ההתאחדות יכולה לעזור לכל 
שירותים  של  רחב  מגוון  לכם  ולהעניק  פרטני  באופן  מכם  ואחת  אחד 
מצד  אישי  שירות  כולל  התעשייה,  לפעילות  הנוגעים  שונים  בתחומים 
יחסי  מימון,  תמריצים,  מיסוי,  בנושאי  קשר  ואנשי  מומחים  של  שורה 
הממשל  וגופי  המקומיות  הרשויות  הכנסת,  עם  עבודה  יחסי  עבודה, 

והרגולציה השונים, ועוד. 

 שלכם ובשבילכם,
נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש
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מו"פ ומדען ראשי
קרן המו"פ

מענקים במסלול מו"פ בתעשייה המסורתית
פרויקטי "מגנט" ו"מגנטון" – מו"פ בשת"פ עם 

האקדמיה
תוכניות מו"פ בינלאומיות

וקידום  המסורתית  בתעשייה  מו"פ  מכינת 
לחדשנות

מרכז השקעות
מענקי השקעה – מכונות, מבנים וציוד

מענקי תעסוקה לקליטת עובדים חדשים
מס חברות מופחת - מפעל מועדף

הטבות ליצואנים עקיפים וקבלני משנה

סחר חוץ ופיתוח עסקי בארץ ובעולם

פיתוח עסקי בארץ ובעולם
שת"פ טכנולוגיים בינ"ל

איתור סוכנים ומפיצים בחו"ל
בארץ  עסקיים  ושותפים  משקיעים  איתור 

ובחו"ל
משלחות עסקיות מהארץ ומחו“ל

מכרזים בארץ ובחו"ל
מרכז הזדמנויות עסקיות

Network עם אלפי מפעלים בישראל 

סחר חוץ
נושאי מכס - תעריפים, נתונים, יבוא ויצוא

סחר עם העולם הערבי והרשות הפלשתינאית
דוחות יבוא ויצוא תקופתיים 

דרישות רגולטוריות בשווקי היעד
תעודות מקור

הסרת   – יבשתיים  ומעברים  ישראל  נמלי 
חסמים

ביטוח סיכוני סחר חוץ (אשר"א, בסס"ח)
הגנות מט"ח

תמריצים ממשלתיים לתעשייה



תקינה

ארנונה, היטלים ואגרות – בדיקה והפחתת עלויות
ליווי בהרחבת / העתקת מפעל, איתור מבנים והקצאות קרקע לתעשייה

מים וביוב – בדיקת חשבונות והסדרים צרכניים
סיוע בקבלת רישיון עסק ודרישות כיבוי אש

סיוע בקידום רוויזיה בתקן קיים וכתיבת תקן חדש
סיוע בקבלת פטור מעמידה בתקן

נציגות בוועדות התקינה הישראליות והבינ"ל 
מכון התקנים 

מערכת תו התקן ומניעת ביטול היתר
הפחתת עלויות במרחב התקינה

קיום מפגשים בין מפעלי תעשייה לנציגי מכון התקנים, משרד הכלכלה והתעשייה ויתר הגורמים 
הרלוונטיים במרחב התקינה

העברת תלונות למשרד הכלכלה והתעשייה - עבירות על חוק התקנים 
הממונה  הנחיות  בנהלים,  שינוי  ציבור,  לביקורת  שיצאו  תקנים  לתעשיין:  שוטף  מידע  העברת 

בנוגע להכרזות / הסרות רשמיות ושינויי קבוצות יבוא

מוניציפאלי



יעוץ משפטי
דיני עבודה – לרבות אכיפה על חוקי עבודה

יחסי עבודה קיבוציים – התארגנויות, הסכמים, סכסוכים וועדות פריטטיות
היתרי עבודה במנוחה שבועית, עבודת לילה ועבודה בשעות נוספות

היתרי פטורים - נשים בהריון, טיפולי פוריות, מילואים 
הדרכות בנושא מניעת הטרדות מיניות
הדרכות בנושא מניעת שוחד בחברות

בניית תוכניות קוד אתי

ביטוח לאומי
מילואים – ולת"מ

דמי לידה
תאונות עבודה

זיקנה
תשלומים וקצבאות

חובות מעסיקים וזכויות עובדים

הון אנושי
הכשרות מקצועיות

השמת פורשי מערכת הביטחון
עובדים זרים, פלשתינאים ומבקשי מקלט

השמות משרד הקליטה למדענים עולים
צרכי כ"א של מפעלים

בטיחות וגיהות בעבודה
תלושי שי לחגים

יחסי עבודה ומשאבי אנוש



יעוץ משפטי במכרזים ציבוריים
חשיפה לפרויקטי התשתית הגדולים בישראל

טיפול במקרים של אפליה לרעה של התוצרת המקומית
ליווי בחקירות היצף וביטחה

רכש גומלין – סיוע מול הרשפ"ת
סימון מוצרים בתו "מיוצר בישראל" ושימוש בלוגו "התאחדות התעשיינים" 

איכות הסביבה

דרישות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות – יעוץ וסיוע
חומרים מסוכנים: אחזקה, היתר רעלים, סקרי סיכונים והערכות לרעידת אדמה 

אויר: היתרי פליטה, סקרי סביבה, דרישות ניטור
שפכים: אגרות תאגידי מים, צמצום שפכים

תנאים לרישיון עסק בתחומי איכות הסביבה
טיפול בפסולת לרבות חוק האריזות

אחריות תאגידית
ניהול סביבתי ותו ירוק 

Responsible Care תוכנית

רכש כחול לבן



גז טבעי – הנגשת הגז הטבעי למפעל
בדיקת חשבונות חשמל ודלקים

צירוף מפעלים להסדרי רכש חשמל פרטי
מענקים להתייעלות אנרגטית והסבה לגז טבעי

מימון ואשראי

בטיחות ובריאות בעבודה

קרנות הלוואה לטווח ארוך - חידוש הציוד בתנאים מיוחדים
קרנות הלוואה להון חוזר

הלוואות מגורמי מימון חוץ בנקאיים
קרן לעסקים במצוקה זמנית

קרנות השקעה וקשרי משקיעים

דרישות משרד העבודה והרווחה, מינהל בטיחות
דרישות משרד הבריאות 

קידום הבטיחות - המוסד לבטיחות ולגיהות 
פרויקטים לקידום בטיחות במקומות עבודה – 

בביטוח לאומי, ועדת נפגעי עבודה

תקנות בטיחות ובריאות 
ממונה בטיחות 
ועדות בטיחות

אנרגיה וגז טבעי



יעוץ מסובסד ממוקד למפעל הקטן והבינוני 
מידע כלכלי שוטף – התפתחויות בארץ ובעולם

מצגות כלכליות – בעברית ובאנגלית
נתוני בנצ'מרק - סקר שכר בתעשייה, מגמות ענפיות 

סקירות ותחזיות על מחירי חומרי גלם בענפי המתכת והפלסטיקה
רשות המיסים - טיפול ותמיכה במגוון נושאים

סיוע בקבלת פיצויים בעקבות מצבי חירום
חירום - סיוע למפעל, התגוננות אזרחית בחירום

הגבלים עסקיים
הגנת הצרכן

המכללה לניהול בתעשייה

כנסים וימי עיון בנושאי הליבה של התעשייה
קורסים וסדנאות מקצועיות למנהלים בנושאים שונים, כגון: ניהול, שיווק, כספים, פיתוח עסקי, 

משאבי אנוש, שכר, אחזקה, תפעול, רכש, אנרגיה

מידע עסקי כללי



נציגות וקשרי 
ממשל בוועדות 

הכנסת 

יצוג וטיפול מול מכון 
התקנים והממונה על 

ההגבלים העסקיים

קשר עם 
רשויות האנרגיה 

והתחבורה

יעוץ משפטי:
יחסי עבודה 
ומשאבי אנוש

מענקים ממשלתיים
מיסוי ואפיקי 

מימון 

סדנאות קורסים
כנסים וימי עיון 

למנהלים בתעשייה

יעוץ וסיוע אל מול דרישות 
המשרד להגנת הסביבה 

ומשרד הבריאות 

חשיפה להזדמנויות 
עסקיות ושת"פ 

בינלאומי

מידע כלכלי שוטף, 
מחקרים והשוואות 

בינלאומיות 

יעוץ 
תקשורתי
אסטרטגי

רכש ישראלי 
במכרזים 
ציבוריים

יעוץ ומידע בנושא 
הסכמי סחר 

ורגולציה בעולם

קשר עם 
הביטוח 
הלאומי

פיתוח החינוך הטכנולוגי 
והשמת עובדים 

מקצועיים 

בטיחות
ובריאות
בעבודה

הכר את המומחים החדשים שלך


