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לכבוד
חברי הוועדה למפעלים קטנים ובינוניים
שלום רב,

הנדון :עדכון  -נושאים עיקריים בהם טיפל האגף במהלך הרבעון האחרון
 .0קידום יוזמה להקמת קרן השקעות במפעלים קטנים ובינוניים בתמיכה ממשלתית
בחודש יוני קיימנו פגישה בה מספר תעשיינים ממפעלים קטנים ובינוניים העלו התייחסויותיהם בפני
מתכנני הקרן ממשרדי הממשלה .הפגישה תסייע למשרדי הממשלה וליועצים בהכנת מתווה הקרן.
הצגת המתווה בפני שר הכלכלה צפויה להיות בחודשים הקרובים.
 .5יצוא קרן השיווק לחו"ל
תקציב הקרן במסגרת תקציב המדינה לשנים  5102-5102יהיה זעום ,וייתכן שהקרן לא תופעל כלל.
מנכ"ל ההתאחדות הציג את הבעיה למנכ"ל משרד הכלכלה ובמקביל יו"ר האגף מנסה להפעיל גם
את מכון היצוא בנושא .בשלב זה ,הסיכויים שהקרן תתוקצב בסכום משמעותי – עדיין נמוכים.
 .2הקלה על יצואנים עקיפים
פנינו למנהל רשות המסים בבקשה לסיים את התהליך המתמשך של פישוט התקנות לעידוד
השקעות הון ,על מנת שיצואנים קטנים ובינוניים ,אשר רובם המוחלט נמצא בפריפריה ,יקבלו את
האישורים הנדרשים מלקוחותיהם (היצואנים הישירים) ,ויוכלו להנות מהטבות המס המגיעות להם
מכוח החוק .ככל שלא נקבל משוב ראוי עד סוף החודש ,נפנה לשר האוצר שוב ולעיתונות כדי לקדם
את הנושא.
 .2הקלת נטל מס ערך מוסף על יצרנים קטנים
הצגנו בדיון ועדת הכספים בכנסת ,בנושא תקנות מס ערך מוסף ,בקשה להרחיב את תחולת מע"מ
על בסיס מזומן גם לעוסקים שהינם יצרנים בעלי מחזור עד  02מיליון  ₪במטרה להקל על עוסקים
שהם יצרנים קטנים ולהפחית את הפער המימוני שנוצר בשל מועד החיוב במס ביום המסירה של
הטובין לקונה .עד כה טרם נענינו .ככל שלא נקבל משוב ראוי עד סוף החודש ,נפנה ליו"ר ועדת
הכספים כדי לקדם את הנושא.

 .2העלאת מודעות בנושא כלי מימון וכלי סיוע ממשלתיים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מפעילה תכניות ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים
במגוון נושאים :חונכות עסקית ,הקמת עסק ,ניהול כללי ופיננסי ,שיווק ומכירות ,ייעוץ ארגוני ,ייעוץ
תפעולי ולוגיסטי ,שיטות ניהול איכותי ,חדשנות ויצירתיות ,עיצוב תעשייתי ,ייצוא ושיווק לחו"ל ,הגנת
מט"ח ,הטמעה של מערכות המחשוב ,איכות הסביבה ,תקינה והתייעלות אנרגטית.
האגף מעלה אחת לשבועיים את המודעות בקרב מפעלים קטנים ובינוניים על תכניות הייעוץ כדי
לקדם את המפעל ע"י שימוש מושכל בכלי הסיוע המוצעים במחירים מופחתים וזאת באמצעות סבסוד
ממשלתי
 .6בנקים
נפגשנו עם מנכ"ל איגוד הבנקים לפגישת הכרות ונקבעה פגישה עם דודו זקן ,המפקח על הבנקים.
כמו כן קבענו פגישת הכרות עם הרפרנטים בבנקים לאומי ופועלים ואנו מתכננים לתאם פגישות עם
אנשי המפתח בכל הבנקים במטרה למצוא פתרונות מימון יעילים יותר מהקיימים כיום לתעשייה
קטנה ובינונית .למשל ,הלוואה לתקופה בת יותר מ 2-שנים בלבד.
 .7סקר בנקאות
האגף ערך סקר בקרב עשרות מפעלי תעשייה קטנים ובינוניים לשם הערכת רמת השירותים הניתנים
ע"י הבנקים השונים בישראל ,תוך התמקדות בתחום האשראי .הסקר ישמש את התאחדות
התעשיינים בפעילותה מול המערכת הבנקאית והממשלה בתחום שיפור השירות לתעשיינים .תוצאות
הסקר יפורסמו בהמשך.
 .8יצירת בנק מידע לפתרונות מימון
יצרנו מאגר מידע הכולל מגוון רחב של פתרונות מימון למפעלים קטנים ובינוניים .דף המידע משווק
בשוטף בימי עיון ,בדיוור וכד'.
 .9פיתוח שירות מימוני חדש :מימון ייבוא Credit Buyer
לאור ביקוש רב בקרב מפעלים לרכוש ציוד חדש ממדינות אחרות ,ועל אף ההיצע המצומצם מאוד של
שירותי ליסינג בארץ ,האגף יצר מאגר מידע של גופים פיננסיים בעולם המאפשרים למעוניינים לרכוש
מכונות וציוד בתנאים נוחים ,תוך מימון היבוא של המכונות .קיבלנו בשבוע שעבר  2פניות ממפעלים
המעוניינים למצוא מימון כזה ואנו מסייעים להם בהתקשרות עם הגופים הפיננסיים .השירות לא שווק
עדיין בצורה גורפת ונעשה זאת בתחילת אוגוסט.
 .01דרכי התמודדות עם השינויים בחקיקה בדיני עבודה
השקנו לאחרונה יחד עם אגף עבודה בהתאחדות שירות לביצוע סקר חשיפות לסיכונים משפטיים של
המפעל במחיר מופחת לחברי ההתאחדות הקטנים והבינוניים על ידי  2פירמות עורכי דין מובילות
בתחום.
 .00מיתוג האגף לתעשייה קטנה ובינונית

האגף שכר את שירותיו של משרד לאסטרטגיה שיווקית – "הביילינים" – במטרה למתג ולבדל את
שירותי האגף לאור צרכיה הייחודיים של התעשייה הקטנה והבינונית .תהליך המיתוג צפוי להסתיים
בקרוב ויועבר לאישור חברי הועדה.
 .05תכנון וארגון הועידה המרכזית הראשונה לתעשייה הקטנה והבינונית
אנו מתקדמים בארגון הועידה המרכזית הראשונה לתעשייה הקטנה ביום  52.01.02באולם Avenue
באיירפורט סיטי .הועידה תוקדש לפיתוח עסקי והזדמנויות עסקיות עבור מפעלים קטנים.
 .02מיסוי בני זוג
ביצענו ניתוח ובדיקת ההשפעה על תעשיינים קטנים ובינוניים הצפויה מתזכיר החוק של משרד
האוצר הדן באופן המיסוי על בני זוג העובדים יחד במפעלי התעשייה .לאחר ניתוח והצגת ההשפעה
הצפויה הן בפני תעשיינים בועדה והן בפני תעשייני פורום דור ההמשך ,גובשה עמדה שתוצג למשרד
האוצר.
 .02בניית מאגר מידע על מצבם של עסקים קטנים ובינוניים בארץ לעומת מדינות העולם
האגף בונה מאגר מידע מקיף על כלי סיוע ממשלתיים בחו"ל ,תקציבים ציבוריים בנ"ל ,הערכות של
ארגונים כלכליים בנ"ל (למשל )OECD ,רפורמות בארץ ומסמכים ציבוריים שישמשו אותנו בפעילות
מול הממשלה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לח"מ ,או אל רפרנטית האגף ,דנה אלמן וישקין ,עו"ד ,בטלפון 12-
sme@industry.org.il ,209881799
בברכה,

אורן הרמבם
מנהל האגף
העתקים :
ליאור לוי ,מנכ"ל ביסקול ,יו"ר האגף

