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תחומי פעילות המחלקה

ליווי והובלת תהליכים  
,  בשתוף משרדי ממשלה

מוסדות שלטוניים וגופי  
רגולציה

הכוונה ושימוש בכלי  
סיוע ותמריצים  

ממשלתיים

קידום והטמעת  
חדשנות בתעשייה

ייעוץ עסקי להפחתת  
עלויות ושיפור הרווחיות  

בסביבת פעילות  
המפעל

שיפור הסביבה  
העסקית לתעשייה  

בישראל

השתתפות בועדות  
ציבוריות

העשרות לתעשייה על 
,  סדנאות, ידי קורסים

ימי עיון והכשרות



הערך המוסף שלנו

יעוץ והכשרה רלוונטיים, סיוע, מצב החברה והתאמת פתרונות וכלי מימוןאבחון וניתוח 

......תנאי סף  , קריטריונים, על נהלי התוכניותמידע נרחב ומקיף 

מילוי הטפסים והכנת תוכנית עסקית, בתהליך הגשת הבקשותהכוונה ומתן דגשים

ופתרון בעיות מול משרדי ממשל או גורמים הציבוריים שוניםשחרור חסמים 





TechFactory-תוכניות ייחודיות 



TechFactory-תוכניות ייחודיות 

של התכנית במרחב צפון  5בשבוע הבא נפתח המחזור ה 
.הרשמה לסבב מרכז תתחיל בעוד מספר שבועות דרך אתר ההתאחדות



!בקרוב –תוכניות ייחודיות 

•SAP Business ByDesign הוא פתרוןERPמבוסס ענן

ERP-בתחום ההמובילה העולמית, SAPמבית 

המותאמים לארגונים , מבוסס תהליכים עסקיים מובנים•

והתורמים לקיצור זמני היישום, יצרניים

:  ביניהםבכלל תחומי הארגון הפתרון מנהל תהליכים •

תכנון  , קשרי לקוחות, כספים, שרשרת אספקה, ייצור

דיווח ועוד, משאבי אנוש, ניהול פרויקטים, רכש ורכש

שרתים , גדולותITמחלקות אינו דורש הפתרון •

מעצם היותו פתרון ענני–ותשתיות מחשוב 

.  מותאם לעסקים קטנים ובינוניים ובצמיחה מהירה•
תומך בגדילה תוך כדי תנועה–ייעודי לחברות בצמיחה 

יכולות דיווח  המספק , פתרון רב חברתי ורב מטבעי•

בלבדתכנית ייחודית לחברי ההתאחדות.הכולל הגנת סייבר, מתקדמות



כל התמריצים לתעשייה באתר ההתאחדות



מסלול מענקים  -מתוך האתר 



תמריצים ממשלתיים

', אשר ממוקמים באזור פיתוח א( מהתוצרת25%מייצאים מעל " )בר תחרות"מיועד למפעלים בעלי ההגדרה מסלול מענקים 
פתוח|מסך ההשקעה 20%-סיוע בשיעור של כהמסלול מעניק 

פתוח  | ₪ ' א75עד לתקרה של תהליך ייצור חדשני / מעניקה השתתפות בעלות שכר יועץ במטרה לפתח מוצרפ "מכינת המו

תהליך ייצור חדשני במטרה ליצור בידול משמעותי  /במסגרתו ניתן סיוע לפיתוח אב טיפוס ראשוני עבור מוצר ת "מסלול מופ
פתוח  | מההוצאות המוכרות30-50%בהשתתפות של 

עובדים עם מחזור    5-250מיועד למפעלים הממוקמים באזור עדיפות לאומית וירושלים המעסיקים בין מסלול פריון 
ייפתח בקרוב |₪ מיליון 3מענק בשיעור של עד במסגרת המסלול ניתן לקבל , ₪  מיליון 200מכירות שאינו עולה על 

עובדים ומחזור  5-250מיועד למפעלים המעוניינים להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדם המעסיקים בין מסלול ייצור מתקדם 
ייפתח בקרוב|₪  מיליון 1.5מענק בשיעור של עד במסגרת המסלול ניתן לקבל , ₪ מיליון 200המכירות אינו עולה על 

מוזמנים להתעדכן באתר ההתאחדות או מולנו 



.אנחנו כאן בשבילכם

עומר ברוך  

054-8883633: טלפון
Omerb@Industry.org.il: מייל

דניאל פינטו

052-3319433: טלפון
Danielp@industry.org.il: מייל
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.תודה רבה


