
    

 
 

 

 חברי אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים שלום, 

 בימים טרופים אלו ברצוננו בראשית לאחל לכם, למשפחותיכם ולעמיתכם לעבודה הרבה בריאות. 

גם בחירום   כמו כולם אנו מקווים שהמצב ישתפר בהקדם ונוכל לחזור ולקדם את התעשייה הישראלית בהקדם בשיגרה אך 

התאחדות התעשיינים עומדת לצד חבריה ולשם כך פתחה חדר מצב בחירום עבור כל שאלה ובקשה, ניתן ליצור עימנו  

 035198700, 035198763, 035197865קשר בטלפונים הבאים: 

 אישור שיוך למפעלים מוחרגים עבור לקוחות וספקים בחו"ל 

שלהם שנסגרים או מצמצמים  עקב ספקים  לאחרונה אנו עדים על מפעלים המתקשים ביבוא חו"ג ו/או מוצרים משלימים מחו"ל 

חברי התאחדות התעשיינים שקיבלו אישור שיוך לענפים מוחרגים עפ"י תקנות משק לשעת חירום מאיתנו   פעילות בחו"ל.

לחצ/י  )  מוזמנים לפנות למנפיק האישור ולבקש אישור שיוך דומה המתורגם לאנגלית ולהשתמש בו בהתאם מול הספקים.  בעבר 

 ( כאן

 :רצ"ב רשימת סקירות על המצב הכלכלי בעולם שיצאו לאחרונה  -סקירות עדכניות  - סטטוס קורונה  •

 )לחצ/י כאן (סקירת אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות על הנעשה בתעשייה בעולם  .1

 ( לחצ/י כאןתמונת מצב עדכנית על תחום ההובלה הבינלאומית )   -סקירת משרד הכלכלה והתעשייה   .2

לחצ/י  נגיף הקורונה )  סיכום צעדים כלכליים שננקטו במדינות העולם להתמודדות עם השלכות  -שרד החוץ  סקירת מ  .3

  )כאן

 דוד חדשנות בבי -  5.4.2020 •

חדשנות רפואית בעידן הדברים המרכז פותח את שעריו לסדרת וובינרים שמתקיימים כמעט בכל יום בדף הפייסבוק של המרכז, 

  100, מדען בעל שם עולמי, ממציא מערכות חישה חכמות לאיתור מחלות, זוכה שלל פרסים, ומדורג בין ופ' חוסאם חאיק, פרהקטנים

לעמוד  . הממציאים החשובים בעולם. כיום, הוא מכהן כדיקן לימודי הסמכה בטכניון וחבר סגל בפקולטה להנדסה כימית בטכניון 

 ( לחצ/י כאן)  ק הפייסבו

   זרקור על צ׳נגדו ומערב סין  - וובינר של לשכת המסחר ישראל אסיה  -  6.4.2020 •

של מפגשי העשרה בני שעה אשר מפנים זרקור, בכל פעם למדינה אחת   לשכת המסחר ישראל אסיה פותחת בסדרת וובינרים 

.  יתקיים וובינר עם זרקור על צ׳נגדו ומערב סין בהשתתפות הקונסול הכללי מצ׳נגדו10:00בשעה   6.4באסיה. ביום שני ה 

 )לחצ/י כאן )

 חברות ישראליות הפועלות בארה"ב ארה"ב ל הבריאות ב  תקנות מה המשמעות של  -  6.4.2020 •

בות תחת התקנות של חוק הבריאות בארה"ב לתת מענה לעובדים שלהם, כיצד זה  ות הפועלות בארה"ב מחויחברות ישראלי 

 )לחצ/י כאן)  - ומחים חייב ומה לא? בואו לשמוע מהממתבצע ואיך ניתן לדעת מה החוק מ

 מכון היצוא  -חדר מצב ליצואנים + ספריית וובינרים בחינם    •

נים לשמור על ההמשכיות העסקית  על מנת לסייע ליצוא באתר ניתן לקרוא ידיעות, עדכונים שוטפים, המלצות וטיפים מעשיים 

המכון פתח את ספריית הוובינרים שלו בנושא סחר  ( כמו כן, לחצ/י כאן)  ם ועל מנת לתמוך בכם עם מערך של שירותים וכלי

 )לחצ/י כאן) בינלאומי עבור כל מי שרוצה להתעדכן, לשמוע וללמוד 

 הרשמה לאינדקס היצואנים הישראלים  •

הוקם אינדקס   2008 - ב   ובחינם.  – מבקשת לסייע במאמץ התעשייה הישראלית להיחשף לקהלי היעד שלהם   SkyLimit חברת

הגדול בתחומו, המציג מאות יצואנים ישראלים ולכל יצואן 'מיני אתר' המשובץ בקטגוריית    IsraelExporter היצואנים הישראלים 

 ( צ/י כאןלח)  -  התעשיה המתאימה לו. למעוניינים בהטבה 
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• SAP תאפשר גישה בחינם לפתרונות וקורסים מקצועיים 

יום, למערכת הסקרים    90דולה בעולם למשך ענקית התוכנה מציעה גישה חינמית לזירת סחר הספקים המקוונת הג

 )לחצ/י כאן )  קוואלטריקס ולקורסים מרחוק. קניינים וספקים אשר יירשמו לזירת הסחר יוכלו לאתר ספקים ויצרנים מרחבי העולם

  יש לכם פתרון למשבר הנוכחי? בואו להצטרף לקטלוג חברות  •

אנו קוראים לכם לקחת חלק בקטלוג חברות המציעות פתרונות למשבר הנוכחי. נסייע לחברות אלו להגיע ללקוחות פוטנציאלים  

טלרפואה, איבחון    אשר דורשים טכנולוגיות ופתרונות להתמודדות עם המציאות החדשה. האיתור יתבצע בתחומים הבאים: 

וד מרחוק, פתרונות שמאפשרים ומיעלים עבודה מהבית, כלים לשמירה על  וניטור מרחוק, אשפוז ביתי, תוכנות חינוך ולימ

המשכיות עסקית של חברות/ מפעלים/ מלונות/ אתרים תיירותיים ומקומות ציבורים תחת הגבלה של כמות נוכחים. חברות אשר  

 יה ללקוחות פוטנציאליים יבחרו לקחת חלק יופיעו בקטלוג מיוחד שיופץ דרך הנספחויות המסחריות של משרד הכלכלה והתעשי

 )לחצ/י כאן (

 העולם וובינרים עם הנספחים המסחרים של מדינת ישראל ברחבי  •

מוזמנים   מעוניינים ללמוד עוד על שוק רלוונטי עבורכם? רוצים לשמוע אודות אתגרים והזדמנויות עסקיות בשווקים בינלאומיים? 

 )לחצ/י כאן)  םלהתחבר לוובינרים ולקבל את כל המידע העסקי הרלוונטי עבורכ

 2020הכלכלי העולמי הזמנה להשתתף בסקר התחרותיות העולמי של הפורום  •

על מנת שישראל תיכלל בדוח השנתי של הארגון אנו זקוקים לסיוע שלכם, כנציגי הסקטור העסקי והיצואנים במשק אנו פונים  

הירתמותכם לפרויקט תסייע להשוות את ישראל ואת   .אליכם לקחת חלק בדירוג ולהקדיש מזמנכם למילוי השאלון החשוב הזה

  עולם ותסייע בהצגת פרמטרים אותן תידרש ממשלת ישראל לשפר על מנת לסייע לסחר ולתחרותיותכלכלתה אל מול מדינות ה 

 )לחצ/י כאן )

 טייוואן   -ועדה מעורבת   -שאלון התייעצות   -  1.5.2020הגשה עד  •

בחודש יוני תכנס הוועדה הכלכלית המעורבת לענייני סחר וכלכלה, בין ישראל לטייוואן. ועדה כלכלית מעורבת היא פלטפורמה  

נוגעים ליחסים הכלכליים בין מדינות. לקראת הדיונים, אנו שואפים למפות את בעיות הסחר של  להעלאת נושאים שונים ה

היצואנים הישראלים עם טייוואן. לפיכך, אנו מעוניינים לקבל משוב מהיצואנים הקיימים או הפוטנציאליים לגבי בעיות בסחר אשר  

דוגמאות:    .הסכמות בין ממשלת ישראל לממשלת טייוואן פוגעות בתחרותיות של חברות ישראליות ויכולות להיפתר במסגרת 

 )לחצ/י כאן)  חסמים בלתי מכסיים, בעיות בתקינה, רישוי, אפליה במכרזים וכיו"ב

 ,נמצאים כאן לשירותכם  לכל שאלה ותשובה אנו 

 בברכה, 
 

 איתי נקש 
 מנהל מדיניות חוץ

 אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים 
5198719-03 , Itai@industry.org.il 
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